Crop’s is een snelgroeiend bedrijf, actief in de diepvriessector. Geconsolideerd tekent de groep
voor een omzet van 400 miljoen euro. Drie autonome commerciële business units Fruit,
Groenten en Maaltijden richten zich op retail (voornamelijk private label), b2b en foodservice.
Naast het hoofdkantoor in Ooigem (350-tal medewerkers), beschikt Crop’s over productiesites
in Wallonië, Portugal, Spanje, Servië, Marokko, Costa Rica en Polen. Onze continue
investeringen op de site in Ooigem zorgen voor heel wat opportuniteiten. Voel jij je thuis in een
hoogtechnologische omgeving? Heb je de nodige ervaring en kunnen wij rekenen op jouw
commitment om mee te bouwen aan onze blijvende groei? Dan ben je (m/v) bij Crop’s aan het
juiste adres!

Quality Intake Controller (m/v)
JOUW FUNCTIE

•

•
•
•
•

Je staat in voor de kwaliteitsbewaking van de binnenkomende grondstoffen en door
derden verpakte eindproducten op basis van een gedetailleerd controleplan,
opgemaakt in samenspraak met de quality manager.
Je neemt stalen en controleert of de producten voldoen aan de overeengekomen
specificaties.
Je neemt stalen en zendt deze naar externe labo’s, geeft aan op welke parameters
getest dient te worden en volgt de testresultaten op.
Je ziet erop toe dat de logistieke verwerking van de producten verloopt volgens
onze interne kwaliteits- en hygiëne procedures.
Bij afwijkingen maak je een klachtendossier op en volgt deze verder op met de
leveranciers.

JOUW PROFIEL
•
•
•

Je bent in het bezit van een bachelor agro en Biotechnologie of voedingsleer en
dieetkunde. Ook schoolverlaters zijn welkom voor deze functie.
Je hebt een goed ontwikkelde geur- en smaakzin aangezien je ook zal proeven van
de inkomende goederen.
Je drukt je vlot uit in het Nederlands – Engels – Frans.

ONS AANBOD
•
•
•
•
•

Een organisatie die een uitgesproken positie op de markt verworven heeft, dankzij
de verticale integratie, innovatie, entrepreneurial spirit en zin voor kwaliteit.
Een open en informele bedrijfscultuur waar ondernemerschap, autonomie en
creativiteit gestimuleerd worden.
Een autonome en gevarieerde functie met ruime verantwoordelijkheden.
De mogelijkheid om verder mee te groeien.
Een aantrekkelijk benefitspakket conform jouw kennis, ervaring en resultaten.

