QA-coördinator - 32 tot 40 uur
Ben jij accuraat en risicobewust, en vind je het leuk collega’s op een positieve wijze bewust
te laten worden op gebied van voedselveiligheid en kwaliteitseisen? Breng jij ons
kwaliteitssysteem naar een hoger plan? Dan ben jij de collega die we zoeken.
Wat ga je doen?
Als QA-coördinator maak je onderdeel uit van de afdeling QA/QC en rapporteer je aan het
hoofd QA/QC en zorg je samen met de 3 collega’s voor de borging van de
kwaliteitsprocessen van Winclove Probiotics. Hierbij zoek je continu naar de best mogelijke
zakelijke oplossingen, waarbij je duidelijk uitleg geeft welke mogelijkheden er zijn. Verder
handel je op een correcte wijze klantvragen en klachten af, heb je een actieve rol in het
auditprogramma en ondersteun je de organisatie bij het continu verbeteren van de
procedures en werkwijzen. Daarnaast ben je ook betrokken bij diverse projecten die binnen
Winclove Operations draaien.
Je werkzaamheden en verantwoordelijkheden bestaan onder andere uit:
•
•
•
•
•
•
•

het coördineren en verwerken van wijzigingen in het kwaliteitssysteem conform
planning en kwaliteitsvereisten;
het verbeteren en onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem en
toezien op de naleving hiervan;
het updaten en actualiseren van standaarden/normen zoals, HACCP-plan, cGMP
Halal en ISO 22000;
het coördineren en geven van trainingen van medewerkers op het gebied van
voedselveiligheid en bewustzijn van kwaliteitsaudits;
het opstellen van actie- en verbeterplannen en het monitoren van de opvolging;
het voorbereiden en begeleiden van (interne en thirt party) audits en het
afhandelen van eventuele tekortkomingen;
het actueel houden van kennis t.a.v. relevante wet- en regelgeving, normen en
systemen en vertalen naar gevolgen voor de organisatie.

Gewenst profiel
Voor deze functie zoeken we iemand met het volgende profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

afgeronde mbo (aangevuld met relevante ervaring) of hbo-opleiding in de
richting van voedingsmiddelentechnologie of life sciences;
ervaring met het coördineren en managen van administratieve processen en
projecten. Deze ervaring heb je bij voorkeur opgedaan in een GMP-omgeving;
goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift;
goede beheersing van Windows: Word, PowerPoint, Excel;
ervaring met Elektronisch Documentmanagement Systeem;
ervaringen met foodsafety-systemen zoals cGMP/ISO22000/GFSI food bewerking);
zelfstandig, kritisch, nauwkeurig en oplossingsgericht;
goede communicatieve en sociale vaardigheden; teamplayer.

Wie zijn wij?
Al sinds 1987 is Winclove Probiotics gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van
hoogwaardige probiotische formuleringen die de kwaliteit van leven verbeteren. Wij doen dit

in samenwerking met zakelijke partners, universiteiten, onderzoeksinstituten en (universitaire)
ziekenhuizen.
We zijn een echt familiebedrijf waar collegialiteit, samenwerken en professionaliteit
centraal staan. De bedrijfscultuur van Winclove Probiotics kenmerkt zich door
menselijkheid, diversiteit, vertrouwen en kwaliteit. Er is een open, informele sfeer en
onze medewerkers krijgen veel ruimte om hun talenten verder te ontwikkelen. Dat
we dit niet alleen zeggen, maar ook zo door onze medewerkers wordt ervaren,
blijkt uit het feit dat we een Great Place to Work zijn.
Onze organisatie is zeer maatschappelijk betrokken. Voor onze bijdrage en participatie aan
verschillende sociale initiatieven, kregen we van MKB-Nederland de titel ‘Meest
maatschappelijk betrokken ondernemer van Amsterdam Noord.’ Als B Corp bundelen we
samen met andere gelijkgestemde organisaties de krachten om onze planeet zoveel
mogelijk te beschermen, te streven naar meer inclusiviteit en bij te dragen aan een
duurzame economie.
Solliciteren?
Herken je jezelf in het bovenstaande profiel en spreken de vacature en de bedrijfscultuur je
aan? Wij bieden een goed arbeidsvoorwaardenpakket en een afwisselende functie. Voel jij
je thuis in een organisatie met korte lijnen en waarin input en ideeën welkom zijn? Stuur dan
je cv en motivatie naar vacatures@winclove.nl t.a.v. Germaine van Wel (HR manager). Met
vragen over de functie kun je terecht bij Mathijs Brink (Manager QA/QC) tel: 06-11770286.
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