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PROJECTMANAGER QA - QC

Onze partner Schouten Europe is op zoek naar een Project
Manager QA – QC en heeft Intertrade-People gevraagd voor
ondersteuning in hun zoektocht naar de beste kandidaat voor deze
rol.

Wij zoeken jou! Zie jij jezelf al werken bij een internationale speler
waarin voeding en duurzaamheid centraal staan? Waar je het
verschil kan maken doordat je echt aan het stuur zit?

Ben jij een gedreven persoon, een winnaar - die net een stapje
harder loopt en graag wil scoren – met passie voor je werk.

Dan gaan we graag met jou in gesprek!

VACATURE

DUURZAAM FMCG INNOVATIE



SCHOUTEN EUROPE

Schouten is een pionier en innovator op het gebied van plant-based protein

producten. Al sinds 1893 is het familiebedrijf actief in de voeding voor mens
en dier. In 1990 zijn zij gestart met het ontwikkelen en produceren van plant-

based protein producten.

Schouten heeft één van de meest uitgebreide plant-based assortimenten ter

wereld. Van hamburgers, schnitzels en worsten tot tofu en tempeh. Zij

werken samen met retailers, QSR-chains, Foodservice en Food Industrie
partijen in meer dan vijftig landen. Zij leveren voornamelijk onder private

label.

SCHOUTEN: THE BEST BRAND IN PRIVATE LABEL.

Vanuit hun kernwaarde : Excellence, Innovative, Responsible en
Trustworthy werken zij dagelijks aan drie strategische pijlers:

LEIDEND IN KENNIS
Zij delen hun uitgebreide kennis van de markt, productietechnieken,

grondstoffen, consumenteninzichten, voedselveiligheid en wet- en

regelgeving.

CUSTOMER INTIMACY

Zij helpen hun partners graag om zichzelf steeds opnieuw positief te
onderscheiden in de markt. Zij zijn nieuwsgierig, doen wereldwijd volop

inspiratie, kennis en ervaring op en delen dit. Ook zijn zij leergierig en zien

we feedback als een kans om zichzelf nog verder te verbeteren.

KORTE TIME-TO-MARKET

Zij introduceren graag met een korte time-to market. Hun brede
netwerk van gespecialiseerde partners helpt hun hierbij en zorgt ervoor dat

hun partners snel kunt beschikken over de gewenste producten. Hierdoor

kunnen zij samen met hun partners snel inspelen op trends en
ontwikkelingen die gezamenlijk herkennen.

Samenwerken met Schouten is verzekerd zijn van kwalitatief hoogwaardige
dienstverlening en producten
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PROJECT MANAGER QA - QC

Schouten Europe heeft uitdagende ambities op het vlak van
productkwaliteit, efficiency, customer intimacy, innovatie en focus op

groei.

De Operationele afdeling bestaat uit een QA- en Supply Chain team,

Strategic Buyer (Raw materials | Packaging | Logistiek) en een
Strategic Buyer (Co-Manufacturing). Het QA-Team wordt aangestuurd
door een QA Manager en bestaat verder uit 7 medewerkers.

Van de Project Manager QA – QC wordt verwacht dat hij/zij
zorgdraagt voor het opstellen, begeleiden en laten uitvoeren van

Klant Kwaliteit Projecten. Jij zorgt ervoor dat de kwaliteit en
voedselveiligheid gewaarborgd zijn, je deelneemt productkwaliteit
keuringen en je begeleid audits. Verder werk je intensief samen met
de productielocaties en QA van deze locaties.

Je werkt intensief samenwerken met R&D collega’s en ondersteunt
het R&D team bij hun productontwikkelings-projecten, begeleid de

R&D producties met de daarbij behorende NPD-productkwaliteit
keuringen. Als QA- QC specialist zorg je voor 100% correctheid van
specificaties, etikettering en verpakking.

Buiten bovenstaande key-area’s, welke het merendeel van je
werkzaamheden betreffen besteed je ook nog tijd aan dataprocessing

(zorgdragen dat de juiste, correcte data tijdig verwerkt is), Customer
QA Support waarbij je klanten te woord staat bij QA gerelateerde
vragen en samenwerkt met Sales collega’s. Als laatste kan afdeling
Inkoop een beroep op je doen i.v.m. een beoordeling van

leveranciers.
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De Project Manager QA – QC gaat voor partnership en toont

eigenaarschap.

Is een communicator op diverse niveaus, analytisch, proactief, flexibel,

teamplayer en kritisch. Hij/Zij heeft goede kennis van de voedingssector
en ervaring met FMCG.

Als opleidingsniveau denken wij minimaal aan HBO of MBO+ 
(Levensmiddelentechnologie; Bachelor Food Technology). 

Specifiek verwachten wij kennis van GFSI-certificeringsstandaarden en 

gewend om met deze standaarden te werken een goede kennis van de 
voedingssector en levensmiddelenwetgeving en grondig begrip van QA-
systemen, HACCP, VACCP en TACCP 

Als talen verwachten wij Nederlands en Engels in taal en geschrift.

Onze ideale kandidaat



Contact Intertrade-People :

Jan-Kees Marcus 

+31 6 57 99 77 65 
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