Collega’s die achter de schermen alles onder controle
hebben, die zoek ik!
Zin om mee te schrijven aan het succesverhaal van ALDI? Dat kan als…

Assistent (m/v) Quality Assurance – Verpakking Food
Jouw taken
|
|

|
|
|
|

Je taak bestaat erin de verpakkingsontwerpen voor voedingsmiddelen minutieus na
te kijken
Je controleert de algemene en specifieke etiketteringsvoorschriften voor
voedingsmiddelen (controle van de wettelijke verkoopbenaming,
voedingswaardedeclaratie, ingrediëntenlijst,…)
Je controleert keurmerken en logo’s (UTZ, FAIRTRADE, MSC, ASC,…)
Je controleert de door ALDI specifiek vastgelegde etiketteringsvoorschriften
Je staat in voor de eindcontrole voor vrijgave voor druk
Je volgt de wet- en regelgeving op de voet en anticipeert hierop
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Je behaalde een bachelor diploma in een relevante richting (bv. agro- en
biotechnologie, biowetenschappen, voedings- en dieetleer)
Je bent vertrouwd met relevante Belgische en Europese wetgeving (Verordening
1169/2011)
Je hebt sterk administratieve capaciteiten en zet graag de puntjes op de i
Je kan vlot werken met het MS Office pakket (Word, Excel, Powerpoint)
Je hebt oog voor detail
Je hebt een uitstekende kennis Nederlands en Engels, en een basiskennis Frans en
Duits
Relevante ervaring als verpakkingsverantwoordelijke in een bedrijfsomgeving is een
pluspunt

Wat wij te bieden hebben
Je krijgt bij ons uiteraard een aantrekkelijk salaris, met tal van extra voordelen, een
grondige opleiding om een goede start te verzekeren en een uitdagende functie. Maar wat
ons echt de moeite waard maakt, dat is onze ALDI familie.
Met bijzonder hoge anciënniteitscijfers, en een heel laag verloop, mogen we gerust zeggen
dat het leuk werken is bij ons. Sterke idealen, collega’s die elke dag uniek maken, een
dynamische werksfeer, en een heel aangename bedrijfscultuur – het zijn slechts enkele van
de elementen die ons nét iets meer dan enkel een werkgever maken.
Solliciteer nu
ALDI Holding
Keerstraat 4
9420 Erpe-Mere
www.aldi.be

