
Kwaliteitsmedewerker in 
distributie voedingswaren 
Vaste Job, voltijds 

Functieomschrijving 
Sector : grootdistributie charcuterie, kaas, zuivel en traiteurproducten. 

Beheer productfiches van onze klanten, klachten kwaliteit verwerken en opvolgen, 
opvolging en up-to-date houden van kwaliteitshandboek (procedures, registraties, 
BVP's) volgens de normen van IFS Logistics, IFS Broker en de autocontrolegidsen 
G-019 en G-039, interactieve verwerking tussen leveranciers en klanten van 
kwaliteitsproblemen. Continue opvolging van interne kwaliteit (documenten). 
Opvolging van recalls. Integraal beheer van IFS binnen Schietse. Contactpersoon 
FAVV en auditoren. 

 

Profiel 
Ervaring met kwaliteitsnormen (GFSI approved, BRC, IFS, ...) is een pluspunt of 
hebben gewerkt met ISO-normen. Kennis en/of ervaring met voeding. 
Administratieve aanleg. Polyvalent willen meewerken. Hands-on mentaliteit. Mee 
willen nadenken en om het bedrijf efficiënter te doen draaien. Back-up logistiek/ 
operations (EAN-128 labeling, controle over THT's) 

Jobgerelateerde competenties 

 Documentatiemateriaal voorzien, beheren en actueel houden 
 Domein: Continue verbetering 
 Domein: Kwaliteitsgarantie 
 De validiteit van de kwalificatie van middelen en personen (attest, autorisatie, 

toestemming, ...), de certificering, de conformiteit van meet- en controle-
instrumenten controleren 

 De personeelsleden bewustmaken van en opleiding geven over de 
benadering van kwaliteit 

 Kwaliteitsprocedures uitwerken en aanpassen en de correcte toepassing 
controleren 

 Kwaliteitsgegevens opvolgen en analyseren Veranderingen en verbeteringen 
bepalen 

 Gevallen van non-conformiteit analyseren Corrigerende acties bepalen en 
aanbevelen 

 Een kwaliteitsaudit, een leveranciersaudit, een milieuaudit, ... uitvoeren 
 Een methode ontwikkelen voor de bewustmaking van kwaliteitsopvolging en 

deze toepassen 
 Domein: Kwaliteitsmanagementsysteem 



Persoonsgebonden competenties 

 Contactvaardig zijn 
 Zelfstandig werken 
 Leervermogen hebben 
 Plannen (= ordenen) 
 Creatief denken (Inventiviteit) 
 Zin voor nauwkeurigheid hebben 
 Regels en afspraken nakomen 
 Resultaatgerichtheid 
 Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 
 Omgaan met stress 

 

Aanbod 
Salaris volgens kennis en ervaring. 

Plaats tewerkstelling 

SCHIETSE  
Brusselstraat 125 1702 GROOT-BIJGAARDEN  
 

Talenkennis 

 Frans (zeer goed) 
 Nederlands (zeer goed) 
 Engels (goed) 

Werkervaring 

Graag met minstens een beperkte ervaring  

Contract 

 Vaste Job 
 Contract van onbepaalde duur 
 Voltijds 

Plaats tewerkstelling 

Brusselstraat 125 1702 GROOT-BIJGAARDEN 

Waar en hoe solliciteren? 
Via e-mail: info@schietse.com 

Contact: Jacobs Mireille 
 

mailto:info@schietse.com

