Koelcentrum Zederik is een gezellig, maar professioneel
familiebedrijf. We zijn gespecialiseerd in het opslaan
en verpakken van fruit. Dit doen we voor diverse
(internationale) opdrachtgevers. Als logistiek dienstverlener zorgen wij er elke dag weer voor dat de verse
producten van onze klanten op tijd en in uitstekende
staat bij de afnemers afgeleverd kunnen worden.
Voor de locatie Gorinchem willen we ons team versterken met de volgende functie:

Kwaliteitscontroleur/Keurmeester
AGF Sorteer- en Verpakafdeling
Functieomschrijving

Kwaliteit is jouw passie! Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole op in- en uitgaande
producten op de sorteer- en verpakafdeling. Je adviseert de medewerkers aan de lijn over de
productkwaliteit. Hiernaast ben je ook nauw betrokken bij het inrichten en onderhouden van
de kwaliteitssystemen op de machines. Je geeft terugkoppeling aan onze klanten via mail en
telefoon.

Dit verwachten wij verder van je:

- Je hebt minimaal een MBO werk- en denkniveau

- Enkele jaren ervaring als kwaliteitscontroleur in de AGF is een pré
- Je bent besluitvaardig en hebt overtuigingskracht. Daarnaast heb je een echt
verantwoordelijkheidsgevoel
- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in zowel de Nederlandse
als Engelse taal
- Je werkt netjes, gestructureerd en georganiseerd, ook in hectische omstandigheden
- Je bent een aanpakker met een pro-actieve houding

Dit kan je van ons verwachten:

- Leuke, afwisselende werkzaamheden in een modern pand
- De sfeer van een familiebedrijf en gezellige collega’s
- Marktconforme beloning, passend bij ervaring en leeftijd.
- Verantwoordelijkheid en mogelijkheden om door te groeien binnen het bedrijf
- Mogelijkheid tot vast dienstverband
- Training en opleiding mogelijk.

Zie jij jezelf als een aanwinst voor ons team?
Stuur dan je CV met een korte motivatie naar:
Sander Terlouw. Mocht je meer informatie willen ontvangen
over deze vacature, dan kan je uiteraard ook contact opnemen.

06 -53 64 57 77 / sander@koelcentrum-zederik.nl / www.koelcentrum-zederik.nl

