Organic Flavour Company is een zelfstandige, onafhankelijke onderneming. Wij houden ons
al ruim 35 jaar bezig met biologische thee, kruiden en specerijen. De gedrevenheid waarmee we
dat doen en de kennis die we in de loop der jaren hebben opgedaan, staan garant voor eerlijke
biologische producten. We betrekken onze grondstoffen wereldwijd, verwerken en verpakken
deze, en verhandelen het aan de voedselverwerkende industrie en retail in Europa.

Om de kwaliteit van onze producten te borgen, zijn we op zoek naar een:

MEDEWERKER QA/QC
32-40u
Focus van de functie:
Uitvoering en borging van het door OFC gevoerde kwaliteitsbeleid zodanig dat voldaan wordt aan
de kwaliteitsnormen BRC, HACCP en warenwettelijke normen.
Je bent een veelzijdig teamplayer, flexibel inzetbaar, die zelfstandig werkt. Je werkt nauwkeurig en
hebt oog voor detail. Daarnaast blijf je vanuit een helikopterview de consequenties van te nemen
acties voor het geheel overzien. Je bent communicatief vaardig en houdt van taken afronden. Je
hebt ervaring met BRC en/of andere kwaliteitssystemen. Je hebt affiniteit met de biologische
sector.
Werkzaamheden:
Specificatiebeheer: onderhouden van eigen specificaties en beoordelen van
leveranciersspecificaties teneinde te waarborgen dat grondstoffen, halffabricaten,
eindproducten en verpakkingsmaterialen voldoen aan de HACCP- en BRC- normen en
biologische/biologisch dynamische certificering.
Controleren en inspecteren (steekproefsgewijs) van producten en processen
Klant questionnaires invullen
Klachten onderzoeken
Controlerondes lopen: plaagdierbeheersing, hygiëne-audits
Diverse administratieve taken
Interne trainingen geven en interne audits doen

Opleiding: Levensmiddelentechnologie met HBO werk- en denkniveau
Waarom werken bij OFC?
Organic Flavour Company is continu in beweging, dus werken als medewerker QA/QC bij OFC staat
garant voor een enerverende en uitdagende baan! We stimuleren een open en informele
werkomgeving met veel ruimte voor eigen initiatieven, contacten met verschillende nationaliteiten
en culturen en het leveren van een bijdrage aan een duurzame samenleving. Bij Organic Flavour
Company kun je rekenen op een prima pakket arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Stuur dan je e-mail met motivatie en CV naar: m.van.binsbergen@ofc.nl. Per brief reageren kan
ook. Stuur dan je motivatie en CV naar: Organic Flavour Company B.V., t.a.v. Madelon van
Binsbergen, Turbinestraat 12, 3903 LW Veenendaal. Reageren kan tot 1 juli 2017.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

