
 

 

 

 

 

 

SRG International is een internationale en dynamische handelsonderneming die staat als sterke brug 

tussen FMCG-fabrikanten en retailers. Waar het ooit als 1982 begon als een kleine speciaalzaak, 

heeft SRG International zich inmiddels ontwikkeld tot een grootschalige distributie- en merkpartner 

voor 's werelds grootste zoetwaren- en food merken.  

 

Net zo belangrijk als onze relaties met externe partners, is die met onze eigen medewerkers. Zij 

vormen de ware kracht van SRG International, en zorgen dat onze kernwaarden dagelijks tot leven 

komen. Als gewaardeerde medewerker wordt je altijd aangemoedigd om de beste versie van jezelf te 

zijn. Wij zijn een jong en dynamisch team met veel ambitie, passie en hands-on mentaliteit. Zie jij 

jezelf het team van SRG International versterken? 

 

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

 

Quality Assurance & Control Officer (m/v) (24-32 uur) 

 

Als QA/QC Officer ben je verantwoordelijk voor het (verder) implementeren, onderhouden en 

continu verbeteren van ons kwaliteitsmanagementsysteem in de breedste zin. 

 

Wat ga je doen 

• Het implementeren, adviseren, up-to-date houden en bewaken van het kwaliteits- en 

voedselveiligheidssysteem (volgens de BRC/IFS/FSSC eisen) Dit zal plaats vinden in overleg 

met de Quality Manager; 

• Borgen van de voedselveiligheid door het actueel houden van kwaliteitsdocumentatie en het 

uitvoeren van verificaties, validaties en risico-analyses; 

• Het opstellen, onderhouden en bewaken van procedures, instructies en richtlijnen; 

• Bezoeken van onze bedrijfslocaties in het kader van kwaliteit; 

• Het voorbereiden, uitvoeren en verslagleggen van interne audits en interne 

(kwaliteits)controles; 

• Het voorbereiden, ondersteunen en verslagleggen van audits van externe partijen in het 

kader van kwaliteit; 

• Het hands-on oppakken en uitzetten van actiepunten uit interne en externe audits en deze 

oplossingen duurzaam borgen; 

• Het zorgvuldig rapporteren, analyseren en archiveren van relevante data m.b.t. kwaliteit; 

• Het schrijven, beoordelen en bundelen van input voor management review; 

• Het afnemen, beoordelen en inzetten van diverse proeven/monsters; 

• Lid van het HACCP- team; 

• Het adviseren en trainen van medewerkers van de diverse afdelingen; 
• Het rapporteren en adviseren, gevraagd en ongevraagd, aan de organisatie over relevante 

zaken m.b.t. kwaliteit en voedselveiligheid. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Dit breng jij mee: 

• Je beschikt over een relevante HBO-opleiding zoals bijv. Voedingsmiddelentechnologie, Food 

& Business of vergelijkbaar; 

• Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de rol QA/QC Officer in de food- en 

logistieke branche; 

• Je hebt kennis van kwaliteitssystemen, zoals IFS, BRC, FSSC en ISO; 

• Je bent een team-player met een pragmatische instelling die zich gemakkelijk op de 

werkvloer begeeft; 

• Je ziet kansen en mogelijkheden om op het gebied van Quality de producten en processen 

verder te professionaliseren; 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

• Je kunt goed zelfstandig werken, maar weet ook in teamverband uitstekend te presteren; 

• Je staat stevig in je schoenen; 

• Je bent resultaatgericht, accuraat en sociaal vaardig; 

• Je hebt een flinke dosis enthousiasme en werklust. 

 

Wij bieden jou:  

- Een uitdagende, afwisselende parttime functie tussen de 24-32 uur per week; 

- Een dynamische en prettige werkomgeving in een jong team en in een snelgroeiend bedrijf;  

- Ruimte om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien;  

- Markconform salaris;  

- Goed arbeidsvoorwaardenpakket met pensioenregeling.  

 

Solliciteren?  

Ben jij enthousiast geworden en denk jij dat je het verschil kunt maken? Wij kunnen niet wachten 

om jou te leren kennen! Stuur jouw sollicitatie, bestaande uit een up-to-date CV en een gerichte 

motivatie naar vacatures@srgi.eu onder vermelding van de vacaturenaam.  

Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


