
Schouten Europe B.V. 

Schouten Europe ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd vleesvervangers op 

basis van plantaardige eiwitten voor de retail, foodservice en industrie. Met meer dan 25 

jaar ervaring en een ruim assortiment vegetarische producten bieden wij oplossingen op 

maat. Schouten Europe B.V. is een familiebedrijf en is gevestigd in Giessen (Noord-

Brabant).  Er wordt gewerkt in een klein en enthousiast team. De organisatie kenmerkt 

zich door een open sfeer.  

 

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een: 

 

QA-QC medewerker (32-40 uur, m/v) 
 

Functieomschrijving 

 

Het takenpakket bestaat uit: 

 Je bent mede verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit en voedselveiligheid 

volgens de geldende wet en regelgeving, klanteisen en specificaties. 

 Je beheert het kwaliteitsmanagementsysteem en draagt zorg voor volledigheid, 

actualiteit en effectiviteit van het systeem. 

 Je bent verantwoordelijk voor beheer van productspecificaties, recepturen en 

etikettering conform geldende wet- en regelgeving; 

 Je werkt nauw samen met collega’s en bent een geschikte sparringpartner, daarnaast 

ben je aanspreekpunt voor externe partijen zoals leveranciers, productielocaties en 

klanten. 

 Klachtenafhandeling; 

 Onderhouden van contacten en het begeleiden van externe relaties (klanten, 

leveranciers, etc.); 

 Het proactief initiëren en implementeren van procedure- en procesverbeteringen; 

 Rapporteren aan de Technisch manager. 

 

Functie-eisen 

• Een afgeronde HBO of Universitaire opleiding Levensmiddelentechnologie of 

vergelijkbaar. 

• Werkervaring in een kwaliteitsmanagementfunctie in de voedingsmiddelen industrie is 

een pré. 

• Ervaring met internationale standaarden zoals: HACCP, BRC, IFS; FSSC-22000; 

Halal; Kosher is een pré. 

• Sterke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels, Duits en Frans is 

een pré; 

 

Competenties 

• Je bent proactief, accuraat, team speler, klantgericht, analytisch en flexibel. 

• Je hebt een helikopter view en bent in staat om de juiste prioriteiten te stellen. 

• Sterke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels. Duits en Frans zijn 

een pré;  

• Je kunt goed communiceren op verschillende niveaus ’s. 

 



Aangeboden 

Voor de functie van QA-QC assistent bieden wij: uitstekende arbeidsvoorwaarden; een 

uitdagende en afwisselende functie in een open, directe en informele werksfeer. 

 

Solliciteren 

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je motivatiebrief en CV via e-mail naar Niek-

Jan Schouten:  njschouten@schouteneurope.com 

 

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Niek-

Jan Schouten op tel. 0183-446368. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt 

niet op prijs gesteld. 

 

Onze websites: www.schouteneurope.com ; www.goodbite.nl  

 

http://www.schouteneurope.com/
http://www.goodbite.nl/

