
 

 
 
Biscuit International is de Europese leider in de private label koekmarkt en toonaangevend door onder 
andere de focus op productinnovatie. Het hoofdkantoor, gevestigd in Parijs, leidt de organisatie van 
meer dan 2.400 medewerkers en een omzet van meer dan € 350 miljoen. In 2020 verwierf Platinum 
Equity de aandelen in Biscuit International. Zij ondersteunt de organisatie in haar plannen om het 
productaanbod en haar internationale bereik verder uit te breiden, zowel organisch als via aanvullende 
investeringen. Biscuit International is ontstaan in 2016 als resultaat van de combinatie tussen Poult 
(de Franse leider) en Banketgroep (Nederland). Als toonaangevend consolidatieplatform in Europa 
verwierf de groep in 2018 A&W (Duitsland), Stroopwafel & Co (Nederland), Northumbrian Fine Foods 
(Verenigd Koninkrijk) en Arluy (Spanje) en in 2019 De Aviateur (Nederland).  
 
Meer dan de helft van het totale volume van Biscuit International wordt door de Nederlandse fabrieken 
geproduceerd. De Banketgroep en De Aviateur Banketbakkerijen B.V. (Biscuit International 
Netherlands) produceren in hun 11 industriële banketbakkerijen een ruim assortiment dat in binnen- 
en buitenland verkocht wordt. Voor ons hoofdkantoor in Broek op Langedijk (nabij Alkmaar) zijn wij op 
zoek naar een: 
 

Kwaliteitsspecialist (QA) (full-time) 
 
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. 

 
Wat ga je doen? 
 

 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 
(kwaliteits)systemen; 

 Impact bepalen van receptwijzigingen op eindproductspecificaties; 
 Het op de hoogte zijn en blijven van ontwikkelingen inzake waren wettelijke 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. 



 
 
 
 
 
 
Wat vragen wij? 
 
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. 

 
Wat bieden wij je? 
 
Bij Biscuit International Netherlands werk je met 900 collega’s die gedreven zijn om elke dag de 
handen uit de mouwen te steken. We werken vanuit een vernieuwd kantoor in Broek op Langedijk. Je 
werkomgeving is nuchter en informeel. We bieden je een zelfstandige functie, met volop ruimte voor 
persoonlijke inbreng. De komende periode zal in het teken staan van de integratie met de 
Banketgroep wat vele mogelijkheden voor ontwikkeling biedt. Je arbeidsvoorwaarden zijn conform de 
CAO Zoetwaren.  
 
Herken jij jezelf in deze vacature? Dan maken we graag kennis met je. Solliciteren kan via onze 
website of per mail naar hrbol@biscuitinternational.com. Voor eventuele vragen kun je contact 
opnemen met Pieter Ruiter, via telefoonnummer 0226 33 11 00. 
 


