Ben jij een levensmiddelentechnoloog of verpakkingskundige op zoek naar een volgende stap in je
loopbaan? Avandis heeft een uitdaging voor je in ons kwaliteitsteam!
Onder het credo “We Blend and Bottle your Brand” is Avandis toonaangevend als producent van
gedestilleerde dranken en likeuren. Voor onze kwaliteitsafdeling zijn we op zoek naar een
QUALITY ASSURANCE MEDEWERKER
jouw verpakkingskennis tilt onze kwaliteit naar een hoger niveau
QA – verpakkingen – voedingsmiddelenindustrie – fulltime - Zoetermeer
Wat ga je doen?
Als kwaliteitsbewaker ben je aanspreekpunt voor onze klanten op het gebied van
kwaliteitsaangelegenheden. Je waakt over de kwaliteit van de producten en binnenkomende
materialen en je behandelt afwijkingen van overeengekomen kwaliteitsafspraken en klachten. Je
bent daarnaast verantwoordelijk voor de afhandeling van materiaalafwijkingen naar onze
leveranciers. Verder begeleid je de productieafdelingen bij de uitvoering van kwaliteitscontroles en
ondersteun je analyses door middel van controle-steekproeven en/of aanvullend onderzoek.
Je werkt samen met 3 collega quality assurance medewerkers en rapporteert aan de Manager
Kwaliteit en Innovatie.
Jouw achtergrond:

Goede communicatieve vaardigheden maken het verschil in deze rol, zowel in het
Nederlands als in het Engels.

Gedegen kennis van verpakkingsmaterialen is noodzakelijk.

HBO werk- en denkniveau. Opleiding bij voorkeur levensmiddelentechnologie of
verpakkingskundige.

Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de voedingsmiddelenindustrie in een
vergelijkbare functie.

Kennis van en ervaring met Microsoft Dynamics / Navision is een pré.
Ons aanbod:

Een uitdagende baan waarin jouw inspanningen zich direct vertalen naar een mooi
kwaliteitsproduct.

Een organisatie waarin jouw persoonlijke ontwikkeling en de bedrijfsontwikkeling gelijke tred
houden en waar je je mag bemoeien met jouw hele productielijn.

Marktconform salaris, met een goede pensioenregeling.

Vergoeding voor woon-werkverkeer en collectiviteitskorting op diverse verzekeringen.

Iedere maand een gezellige borrel in ons bedrijfscafé.
Interesse? Mail ons een motivatiebrief en c.v. via PenO@avandis.nl
Avandis is één van Europa’s modernste bottelarijen met zeven geavanceerde bottellijnen. Wij maken
en bottelen een scala aan producten voor o.a. Lucas Bols, Koninklijke de Kuyper en Herman Jansen
Beverages en zijn BRC gecertificeerd. We helpen onze klanten in de gehele keten, van hun eerste
idee tot en met een mooie fles in de bar.
www.avandis.nl

