
          

      

 

 

 

 
 “ SAMEN STERK IN KOEK & BANKET”  

 
 

Wil jij werken bij het snelst groeiende koekbedrijf van Europa? Vind je zowel private label als 

een A-merk interessant? Ben jij degene die een rol kan spelen binnen onze kwaliteitsafdeling? 

Dan gaan wij graag een gesprek met jou aan voor de onderstaande functie binnen onze 

kwaliteitsafdeling in Broek op Langedijk. 

 
 

Kwaliteitsspecialist (QA) (M/V) 
Fulltime (40 uur per week) 

 

 

Doel van de functie: 

Als QA Specialist voorzie je afnemers van de juiste informatie, o.a. door het vullen van 

klantportals. Tevens beheer je specificaties van grondstoffen, verpakkingsmaterialen en 

eindproducten en werk je mee aan de ontwikkeling van nieuwe verpakkingen, alles zodanig dat 

aan de gestelde afnemerseisen en wettelijke eisen wordt voldaan. Dit doe je voor de gehele 

organisatie Biscuit International Netherlands en voor alle klanten van deze organisatie. In deze 

functie heb je veelvuldig contact binnen en buiten de organisatie (met de productielocaties, 

commercie, R&D, (buitenlandse) zusterbedrijven, leveranciers en afnemers) en werk je direct 

samen je collega’s van de centrale kwaliteitsafdelingen in Tilburg en Broek op Langedijk. 

Jouw taken zijn: 

 Het tijdig verstrekken van de juiste productinformatie aan interne en externe klanten; 

 Het opstellen, beheren, actueel houden en ontwikkelen van specificaties van 

grondstoffen, eindproducten, verpakkingsmaterialen en inkoopproducten en de 

betreffende (kwaliteit)systemen; 

 Impact bepalen van receptwijzigingen op eindproductspecificaties; 

 Het op de hoogte zijn en blijven van ontwikkelingen inzake warenwettelijke eisen en 

normen; 

 Het verrichten van artwork controles; 

 De tijdige beantwoording van kwaliteit gerelateerde vragen, zowel intern als extern; 

 Het uitzetten en rapporteren/terugkoppelen van kwaliteitscontroles en analyses; 

 Het verstrekken van de juiste informatie en adviezen inzake kwaliteitsaangelegenheden. 

 

Functie-eisen 

Voor deze functie is Biscuit International Netherlands op zoek naar een enthousiaste, 

sociaalvaardige en resultaatgerichte kandidaat, die prima functioneert in een hands-on-

omgeving. 

 

Daarnaast herken je jezelf in onderstaand profiel: 

• HBO werk- en denkniveau, met – bij voorkeur - 2 tot 5 jaar relevante werkervaring; 

• Opleiding op het gebied van HAS Levensmiddelentechnologie of vergelijkbaar; 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

• Kennis van de  Engelse taal is een must, Duits en/of Frans is een pré; 

• Kennis van (etikettering) wet- en regelgeving; 

• Je bent beschikbaar voor 40 uur per week; 

• Je bent bij voorkeur op korte termijn beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wij bieden jou: 

• Een uitdagende baan binnen een prettige en informele werkomgeving; 

• Een prima salaris, afgestemd op jouw achtergrond en ervaring; 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 

• Een dynamisch bedrijf, waar eigen initiatief zeer gewaardeerd wordt; 

• Volop ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

Wie zijn wij? 

Biscuit International Netherlands is onderdeel van Biscuit International, de Europese Marktleider 

van private label koek. Biscuit International heeft bedrijven in Spanje, Frankrijk, UK, Duitsland 

en Nederland met in totaal 18 bakkerijen. Belangrijke productgroepen binnen onze groep zijn: 

Stroopwafels, Eierwafels, American Cookies en Sandwich Biscuits. Tevens hebben wij focus op 

biologische en glutenvrije koek. 

 

Biscuit International Netherlands heeft 11 bakkerijen in Nederland en Duitsland. Naast private 

label hebben we een merkenportfolio waarmee we deze markt bedienen, bestaande uit Kanjers 

en Buys. 

 

 

Wil jij ons komen versterken? 

Stuur dan een korte motivatie en jouw CV naar Rolf Moers (Manager HR Operations) via 

RMoers@biscuitinternational.com. 

 

Indien je meer wilt weten over deze vacature, dan kun je contact opnemen met Rob van den 

Bogaert, Manager QA via RvdBogaert@biscuitinternational.com. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 
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