
QA / QC Manager 

• Fulltime (min. 32 uur) 

• Mid-Senior level 

 

Bedrijf: Weerribben Zuivel  

Weerribben Zuivel BV (www.weerribbenzuivel.nl) 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. Al meer dan 25 jaar voorziet Weerribben Zuivel BV 

biologische winkels, horeca en de industrie met biologische zuivelproducten. 

Met een team van ongeveer 45 enthousiaste zuivelmedewerkers wordt dagelijks een compleet 

assortiment ambachtelijke, boerenzuivelproducten gemaakt op twee verschillende productielocaties; 

dagverse zuivel in Nederland en boter in Steenwijk. In Steenwijk hebben we een eigen laboratorium 

waar we een deel van de onderzoeken op het eindproduct intern uitvoeren. 

Weerribben Zuivel heeft een duidelijke groeiambitie en wil zich op beide productielocaties blijven 

verbeteren en ontwikkelen tot een toekomstbestendige organisatie. Om de groeiambities te 

realiseren, zijn wij op zoek naar een gedreven QA/QC manager die hieraan actief bijdraagt.  

 

Functie 

• Verantwoordelijk voor het waarborgen van voedselveiligheid en kwaliteit, door het 

beheersen, bijhouden en verder ontwikkelen van het kwaliteitsmanagementsysteem zoals 

vereist vanuit de wetgeving, klanten, certificerende instanties (FSSC22000, SKAL, Demeter). 

• Leiding geven aan een team bestaande uit 2 kwaliteitsmedewerkers en 2 laboranten.  

• Signaleren van verbeterpunten en het initiëren van verbetervoorstellen.  

• Coördineren van klachtenbeheer en bewaken van verbeteracties. 

• Adviseren van Management Team op het gebied van kwaliteitsbeheersing en 

verbetermanagement. 

• Aanspreekpunt voor externe partijen zoals klanten, leveranciers, certificerende instellingen 

en overheidsinstanties. 

• Organiseren en begeleiden van interne en externe audits en zorgdragen voor een adequate 

afhandeling van actiepunten. 

• Aansturen HACCP-teams en deelnemen aan verbeterteams. 

 

Profiel 

• Minimaal HBO werk- en denkniveau, opleiding voedingsmiddelentechnologie of 

vergelijkbaar. 

• Relevante werkervaring in een Quality Management functie binnen de 

levensmiddelenbranche; ervaring in de zuivelindustrie is een pré. 

• Kennis en ervaring met geldende regels en standaarden (zoals FSSC22000, SKAL, Demeter). 

• Is analytisch en daarbij gericht op adequate oplossingen en structurele verbeteringen. 

• Communicatief sterk en doortastend op verschillende niveaus, intern en extern, ook in het 

Engels. 

http://www.weerribbenzuivel.nl/


• Streeft naar efficiënte en praktische werkprocessen. 

• Peoplemanager met aandacht voor de mensen op de afdeling. 

• Persoonskenmerken: visie, teamspeler, zelfstandig, besluitvaardig, resultaatgericht, 

pragmatisch en no-nonsense. 

 

Reactie 

Indien u geïnteresseerd bent in bovengenoemde functie, verzoeken wij u contact op te nemen met 

Hennie de Lange, e-mail: hennie@weerribbenzuivel.nl  

 


