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QESH COÖRDINATOR

Rijkenberg Chocolade – en Suikerwerken B.V. is een ambachtelijk foodbedrijf dat
kwaliteitsproducten ontwikkelt, produceert en verkoopt. Het staat bekend om de innovatieve
kracht, uitgekiende smaakcombinaties en het direct inspelen op vragen uit de markt. Het
merendeel van de producten wordt in de Nederlandse en internationale retail afgezet.
Vanwege groei van de organisatie, de steeds specifiekere klantbehoeften en de behoefte aan
meer professionaliteit, is de functie van QESH COÖRDINATOR ontstaan.

Doel van de functie:

Planmatig ontwikkelen van - en, na goedkeuring, bewaken van het kwaliteitsbeleid en controle,
milieu -, veiligheid – en gezondheidsbeleid. Passend binnen het beleid van de organisatie, de
wettelijke, ISO-, branche – en overige richtlijnen, 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:
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•
•

Verantwoordelijk voor alle operationele activiteiten op het gebied van QESH,
waaronder ARBO zaken als RI & E
Structureren en professionaliseren van QESH beleid en uitvoering
Toezicht houden op de uitvoering van de kwaliteitszorg binnen de organisatie,
rekening houdend met wettelijke regels en interne procedures
Verantwoordelijk voor de optimale productveiligheid
Verantwoordelijk voor het nastreven van de ondernemingsdoelstellingen op het
gebied van QESH, middels het formuleren, uitvoeren en toetsen van de QESH
doelstellingen
Initiëren van verbeterprojecten (Lean) op het gebied van QESH
Organiseren en uitvoeren van audits
Zaken die besluitvorming en/of ingrijpen vergen, dienen meteen opgelost en
gerapporteerd te worden
Adviseren van de plantmanager over QESH zaken. QA zaken worden
gerapporteerd aan de Algemeen Directeur
Advisering en controle op de volledigheid en de juistheid van productinformatie
Beoordeling –, advisering en rapportage betreffende uitgevoerde
analyseresultaten
Uitvoeren van controles op de werkzaamheden en de naleving van zowel interne
als wettelijke procedures
Uitvoeren van taken m.b.t. veiligheid, hygiëne, sociaal beleid en milieu
Verantwoording van bestede uren
Instrueren en begeleiden van de medewerkers t.a.v. QESH onderwerpen
Introductie van nieuw personeel
Zorgdragen voor de management reviews en rapportages
Dagelijks aanwezig zijn op de vloer teneinde toe te kunnen zien op het
borgingsproces
Begeleiden van interne – en externe audits en opvolgen van rapportages
Bereid zijn om in het hoogseizoen extra uren te maken en die in de rustige periode
weer op te nemen
Meedenken in het reilen en zeilen van de onderneming

Profiel:

•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal afgeronde HBO opleiding, bijvoorbeeld Levensmiddelentechnologie en toe zijn aan
een tweede stap
Een hoog veiligheid -, milieu - en kwaliteitsbesef
Kennis van – en inzicht in kwaliteitssystemen van retailers als Traceone, Sim Supply,
OBDM en PIMDAM is een must
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Mensen mee kunnen krijgen; assertief zijn
Gretig zijn in het vergaren van vakgerichte kennis en dit up to date willen houden
Planmatig en gestructureerd werken
Over humor beschikken
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Standplaats:

Noordwest Nederland. 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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