
 
 

QA/QC Medewerker (20-24 uur) 

Kaasveredeling Kruijt B.V. in Zegveld is een internationaal werkend familiebedrijf dat 
al meer dan 40 jaar actief is in het verwerken en handelen van kaas. 

Kaasveredeling Kruijt biedt oplossingen voor de kaasverwerkende industrie. We 
ontkorsten, delen, sorteren en verpakken in vacuüm en softvacuüm verpakkingen en 
ontzorgen zo onze klanten. 

Vanwege het vertrek van één van onze collega’s bieden wij de volgende functie aan. 

Functieomschrijving 

In het leveren van continue topkwaliteit heb jij een belangrijke rol. Als medewerker 
kwaliteit werk jij nauw samen met de kwaliteitsmanager van Kaasveredeling Kruijt en 
vervangt haar bij afwezigheid. 

Samen met de kwaliteitsmanager houd je de kwaliteit bij Kaasveredeling Kruijt op 
een hoog niveau. We enthousiasmeren het productiepersoneel om dagelijks de 
beste kwaliteit te leveren aan onze (internationale) klanten en de productieomgeving 
netjes en schoon te houden. Je bent een sparringpartner van de kwaliteitsmanager. 
Samen worden jullie één team. 

De inhoud van de functie zal in overleg worden vastgesteld. Samen kijken we waar 
jouw affiniteiten liggen en vormen we het functiepakket. Omdat de overhead bij 
Kaasveredeling Kruijt vrij klein is valt ook het ARBO beleid onder de taken van de 
kwaliteitsdienst. 

Aan welke taken moet je onder andere denken: 

• Up-to-date houden en verbeteren van het voedselveiligheidssysteem in een 
FSSC22000, SKAL, Halal, Weidegang & VLOG  gecertificeerd bedrijf. 

• Begeleiden van audits door klanten / certificerende instellingen. 
• Aanmaken van productspecificaties. 
• Uitvoeren en rapporteren van hygiëne- en glasrondes. 
• Nemen van (microbiologische) monsters. 
• Opvragen van informatie bij leveranciers en klanten. 
• Aanmaken van klachten. 
• Uitvoeren van interne audits. 
• Begeleiden van recalls (bij afwezigheid van de kwaliteitsmanager). 

 

 

 



 
 

Functie-eisen 

Voor deze functie is het van belang dat je affiniteit hebt met kwaliteit. Je durft 
mensen aan te spreken op het gebied van kwaliteit. Je bent pragmatisch en 
enthousiast. We zoeken een QA/QC medewerkers met een hands-on mentaliteit die 
in staat is mensen te motiveren op de werkvloer. 

En verder: 

• HBO werk- en denkniveau. 
• Ervaring in een soortgelijke functie is een pré. 
• Je weet je weg te vinden in kwaliteitssystemen en wetgeving. 
• Je hebt kennis van kwaliteitssystemen zoals FSSC22000, SKAL, Halal, 

Weidegang & VLOG. 
• Je beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal zowel mondeling als 

schriftelijk. 
• Je bent proactief en positief ingesteld. 
• Je bezit over eigen vervoer van en naar Zegveld (naast Woerden). 

Aanbod 

• Een salaris passend bij je kennis en ervaring. 
• Flexibel in te delen werkdagen. Zo kun je bijvoorbeeld tijdens de schooltijden 

werken. In overleg is er veel mogelijk. 
• 24 vakantiedagen o.b.v. een fulltime dienstverband. 
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