Join us!

FRUITSOLUTE B.V. is een internationaal opererende dienstverlener binnen de supply chain van het exotisch fruit.
Wij zijn gespecialiseerd in innovatieve verpakkingsoplossingen en onderscheiden ons op de markt door een zeer
ervaren team van rijpers. Onze specialisatie ligt bij gember, mango en avocado maar gaan andere soorten in het
verlengde niet uit de weg. Onze diensten bieden wij aan richting producenten, groothandels, retailers en andere
spelers binnen de keten. Zij rekenen op onze internationale expertise en bewezen hoge kwaliteit.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste en loyale medewerkers die onze passie voor fruit delen. In ons bijna
honderdjarig bestaan is er een hoge kwaliteit dienstverlening opgezet met hoogwaardige sorteer- en
verpakkingsmachines. De strategische uitbreiding van onze organisatie is wereldwijd en de werkomgeving
zodoende ook internationaal te noemen.

Quality Manager
De Quality Manager heeft de verantwoordelijkheid om de werkzaamheden in de organisatie conform de
certiciceringen te laten uitvoeren en hier op toe te zien. Wij zijn IFS Food en BIO Skal gecertificeerd en zijn
daarnaast onderdeel van SIFAV. Het uitvoeren van audits is jouw volledige verantwoordelijkheid en daarnaast
ben je hoofd van het HACCP team en is voedselveiligheid altijd prioriteit nummer één.
De eisen aan voedselveiligheid en gezond/veilig werken worden ieder jaar bijgesteld en daarom verwachten wij
ook dat je hier van op de hoogte bent en dit weet te vertalen naar aangepaste of nieuwe werkwijzes. Uiteraard
gaat dit in samenspraak met de diverse betrokken afdelingen.
Je betrekt je actief bij nieuwe ontwikkelen, vraagstukken van klanten, kwaliteits ontwikkelingen bij leveranciers
en de diverse werkprocessen in de loods.

Wie zoeken wij?

Wat kan je van ons verwachten?

Een op hbo-niveau werkende enthousiaste vrouw of man die
gedetailleerd en secuur kan werken. Je weet theorie te
koppelen aan praktijk en vertaalt dit op een begrijpelijke
manier voor collega’s.

Wij zijn een relatief jonge groep enthousiastelingen
met een passie voor Mango, Avocado en ander
tropisch fruit. De cultuur is informeel en er worden
regelmatig potjes FIFA, Mariokart en tafeltennis
gespeeld, ook onderling, buiten werktijd.

Vanwege de internationale omgeving is naast Nederlands
ook een vloeiende beheersing van het Engels nodig om je
werk goed uit te kunnen voeren. De voorkeur gaat uit naar
een parttime invulling.

Contact
FRUITSOLUTE B.V.
ABC Westland 574
NL-2685 DG Poeldijk

Tel: +31 (0) 174 70 08 00
Fax: +31 (0) 174 70 08 19
recruiting@fruitsolute.com

De functie Quality Manager valt in functiegroep H
van de CAO Groothandel in Groenten en Fruit. Je
rapporteert aan de Managing Director en werkt
nauw samen met de Operational Manager
Production en Operational Manager Ripening.
Verder krijg je de beschikking over een laptop en
mobiele telefoon en heb je een vaste werkplek. De
koffie is gratis, naar horen zeggen ook lekker en er
is zelfs een chocolademelk optie. Op donderdag
hebben we een vast lunch moment met al het
personeel.

