
QA medewerker 
Als Quality Assurance medewerker binnen Weerribben Zuivel heb je een breed takenpakket 
 
Audits: 

• Implementeren, onderhouden en verbeteren van het kwaliteits-/voedselveiligheidssysteem, 
zodat wordt voldaan aan wet- en regelgeving, normen en voorschriften. 

• (mede) Voorbereiden en uitvoeren van interne en externe audits, het maken van verslagen 
en bijhouden en opvolgen van daaruit voorkomende actie. 

• Het proactief bijhouden van ontwikkelingen in relevante wetten en normen. 
 
Bewustzijn: 

• Actief creëren van draagvlak voor het kwaliteitsbeleid binnen de organisatie. 

• Trainen en coachen van de medewerkers om bewustwording rond voedselveiligheid te 
verhogen en een mindset te genereren naar klantgericht denken. 

 
Rapportages: 

• Het opstellen van interne (kwartaal) rapportages. 

• Trendanalyses en verbeteren van de prestaties van de site op de KPI's voor voedselveiligheid. 
 
Overig 

• Adviseren en beoordelen bij crisis en recalls. 

• Controleren en bewaken van de kwaliteit van de processen en het eindproduct zodat deze 
voldoen aan de geldende eisen, normen en/of de verwachtingen van de klant. Alsmede het 
initiëren van verbeterplannen voor de verbetering van de kwaliteit en de beheersing van 
product- en procesintegriteit. 

• Het uitvoeren van microbiologische onderzoeken met externe laboratoria en het verzorgen 
van rapportages. 

 
Wie zoeken wij: 

• Je kunt bouwen aan de afdeling kwaliteit en voedselveiligheid. 

• Je staat midden in de organisatie en zorgt ervoor dat meerdere afdelingen bij elkaar komen 
en optimaal samenwerken.  

• Je werkt graag in een dynamische omgeving. 

• Je weet de eisen en wensen van de directie/management in kaart te brengen en deze te 
vertalen naar concrete doelstellingen. 

• Als ‘kartrekker’ ga je aan de slag op het vlak van QA en QC.  

• Je hebt relevante ervaring in een vergelijkbare kwaliteitsfunctie, in food is een pre. 

• Mensen met ervaring in productontwikkeling kunnen ook reageren 
 

Weerribben Zuivel  
Al meer dan 25 jaar voorziet Weerribben Zuivel BV biologische winkels, horeca en de industrie met 
biologische zuivelproducten. Weerribben Zuivel BV is een biologische zuivelboerderij die al generaties 
toebehoort aan Familie de Lange en is gesitueerd aan de rand van het grootste laagveenmoeras van 
Europa, Nationaal Park Weerribben-Wieden.  

Met een team van ongeveer 45 enthousiaste zuivelmedewerkers wordt dagelijks een compleet 
assortiment ambachtelijke, boeren zuivelproducten gemaakt op twee verschillende locaties.  

 
 

• De werkzaamheden zullen plaatsvinden op 2 locaties, zowel de dagverse zuivel fabriek in 
Nederland als de boterfabriek in Steenwijk. 



• In Steenwijk hebben we een eigen laboratorium waar we een deel van de onderzoeken op 
het eindproduct intern uitvoeren. 

• Je komt te werken in een team bestaande uit 2 kwaliteitsmedewerkers en 2 laboranten. 
 


