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Kaasimport Jan Dupont maakt deel uit van de Milcobel groep, de grootste Belgische
zuivelcoöperatie, en was in oorsprong een familiebedrijf dat sinds 1928 actief is in de invoer en
distributie van kaas. Met vestigingen in Brugge, Nieuw-Vennep (Nederland) en Barchon,
selecteren we intussen al 90 jaar de beste kazen in heel Europa: AOC-kazen, rauwmelkse kaas,
specialiteiten van artisanale kaasmakerijen, exclusieve kaasproducten rechtstreeks van bij de
boer, harde, halfharde en zachte kazen, …
In het kader van de verdere expansie en professionalisering van de organisatie wensen wij voor
de vestiging in Brugge over te gaan tot de aanwerving van een
Medewerker Assistant Quality

Job omschrijving
Je voert dagelijkse inspectierondes uit. Je rapporteert aan de Quality Assurance
verantwoordelijke en preventie adviseur.
Je staat nauw in samenwerking met de kwaliteitsmedewerkers vast in dienst.
Je waakt over de naleving van de geldende kwaliteitsnormen (IFS/BRC/HACCP/ACS/…) en
procedures.
Je voert kwaliteitscontrole uit van de producten en rapporteert.
Microbiologische staalname en opvolging van resultaten (geen labo werk).
Je bewaakt de uitgevoerde controles in productie: metaalcontroles, sealcontroles
restzuurstofcontroles, en begeleidt het personeel indien corrigerende maatregelen nodig zijn.
Je staat in voor hygiëne controles van het personeel en omgeving. Je stuurt personeel aan bij
niet-conformiteit .
Profiel
Je behaalde een Bachelordiploma bij voorkeur een Bachelor Voeding – en dieet of Agro- en
biotechniek of een andere gelijkwaardig diploma bruikbaar binnen de voedingssector.
Je hebt affiniteit voor de voedingssector.
Je bent bereid om in een ploegsysteem te werken (vroeg en late ploeg).
Je bent flexibel opgesteld.
Je bent punctueel, nauwkeurigheid is zeer belangrijk in deze functie.
Je bent een teamspeler.
Je kan voldoende zelfstandig werken.
Je hebt een vlotte PC kennis, Word - Excel - ERP systemen.
Je hebt een zeer goede kennis van Nederlands, Frans en Engels.
Herken jij jezelf in onze kernwaarden: Moedig zijn, Eerlijkheid, Loyaliteit en Kwaliteit? Heb je
bovendien een sterke interesse in voeding of zuivelproducten. Dan is deze job iets voor jou!
Aanbod

Een boeiende job in een jong en dynamisch team met veel contacten, een intensieve opleiding,
een omgeving waarin u zich kan ontplooien en een competitief loon aangevuld met extralegale
voordelen.

Interesse?
Lanceer je loopbaan
Ga naar www.milcobel.com/jobs
of neem contact op met Sarah Frih, HR Officer via 050/450 761

