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Manager Kwaliteit

BANKET BAKKERIJ HORIZON B.V.
Banket Bakkerij Horizon B.V. is in 2011, na een overname, onderdeel van de Horizon Groep geworden.
De Horizon Groep is van oorsprong een detacheerder van productiemensen voor de
levensmiddelenindustrie. Horizon Meat Services B.V. is actief in de vleesindustrie. Horizon Services
B.V. is een detacheringsbureau met vestigingen in de omringende landen als Polen en Tsjechië.
Banket Bakkerij Horizon B.V. produceert een breed assortiment van diepvriesgebak en desserts voor
(internationale) retail, foodservice en airline cateraars. Zowel private label als exclusief geproduceerde
producten.
Banket Bakkerij Horizon B.V. heeft ca. 60 medewerkers. Tot de sterke kanten van Banket Bakkerij
Horizon B.V. horen het vertalen van klantwensen in concrete productvoorstellen, een hoge
kwaliteitsstandaard, de medewerkers die passie hebben voor de producten die ze maken en een
zorgvuldige behandeling van de producten tijdens productie, opslag en distributie.

Vanwege uitbreiding is Banket Bakkerij Horizon B.V. op zoek naar een
MANAGER KWALITEIT

Doel van de functie:

Planmatig ontwikkelen van - en, na goedkeuring, bewaken van het kwaliteitsbeleid en controle,
milieu -, veiligheid – en gezondheidsbeleid voor Banket Bakkerij Horizon B.V. Passend binnen
het beleid van Banket Bakkerij Horizon B.V., de wettelijke, klant specifieke, branche – en
overige richtlijnen ten aanzien van kwaliteit ontwikkelen, opzetten dan wel handhaven,
teneinde een maximale bijdrage te leveren aan de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen
ten aanzien van het verhogen van de marktpositie, groei, omzet, kostenverlaging en verhogen
van het rendement.
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Taken en verantwoordelijkheden:

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
•
Leiding geven aan 3 (parttime) medewerkers
•
Verantwoordelijk voor alle operationele activiteiten op het gebied van kwaliteit,
veiligheid, gezondheid en milieu
•
Structureren en professionaliseren van kwaliteitsbeleid en uitvoering
•
Toezicht houden op de uitvoering van de kwaliteitszorg binnen BB Horizon,
rekening houdend met wettelijke regels en interne procedures
•
Verantwoordelijk voor de optimale productveiligheid
•
Verantwoordelijk voor het nastreven van de ondernemingsdoelstellingen op het
gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu, middels het formuleren,
uitvoeren en toetsen van de doelstellingen
•
Periodiek afstemmen met productie omtrent kwaliteitsvraagstukken gerelateerd
aan kwaliteitscontrole en nieuw/aangepaste recepturen
•
Initiëren van verbeterprojecten (Lean) op het gebied van kwaliteit, veiligheid,
gezondheid en milieu
•
Organiseren en uitvoeren van audits
•
Zaken die besluitvorming en/of ingrijpen vergen, dienen meteen opgelost en
gerapporteerd te worden
•
Adviseren van de plantmanager over kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu
zaken.
•
Advisering en controle op de volledigheid en de juistheid van productinformatie
•
Beoordeling –, advisering en rapportage betreffende uitgevoerde
analyseresultaten

Profiel:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO opleiding, bij voorkeur levensmiddelentechnologie;
Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie. Geleerd om een operationeel
kwaliteitssysteem te onderhouden
Ervaring met BRC en IFS
Op de hoogte van de actuele wetgeving en voedselveiligheidsnormen
Een hoog veiligheid -, milieu – en kwaliteitsbesef

Voldoende beheersing van de Engelse en Duitse taal (Frans is een pré).
Gretig zijn in het vergaren van vakgerichte kennis en dit up to date willen houden
Mensen mee kunnen krijgen; assertief zijn
Analytisch zijn
Planmatig - en gestructureerd werken
Zelfstarter zijn en zelfstandig kunnen werken
Oog voor detail
Proactief, ambitieus en gedreven zijn
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Standplaats:

Velp. De kandidaat woont binnen een redelijke reisafstand

Reactie:

Indien je geïnteresseerd bent in bovengenoemde functie verzoeken wij je contact op te nemen
met Van Megen Recruitment B.V. Telefoon: 0314-680406 of 06-53578246, of schriftelijk naar:
fvanmegen@vanmegenrecruitment.nl
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