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QA-PROJECTMANAGER 

Onze partner Schouten Europe is op zoek naar een
QA-PROJECTMANAGER 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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QA-PROJECTMANAGER

De QA Projectmanager is onderdeel van het QA team (8 FTE).

Hij / Zij zorgt voor de kwaliteitsborging gedurende product
ontwikkelingsprojecten. Je hebt intensief contact met sales- en
of klant over specificaties en/of product- en kwaliteitseisen en
neemt deel aan sensorische product keuringen. Gedurende
deze borging werk je intensief samen met R&D collega’s.

Je bent verder betrokken bij klantgerichte kwaliteitsprojecten,
borgt de kwaliteit en voedselveiligheid. Hij / Zij neemt deel aan
productkwaliteit keuringen en werkt intensief samen met
productielocaties en QA van deze locaties. Het betreft grotere
projecten met nationaal – en/of internationale klanten;

Verder ben je eerste aanspreekpunt voor een aantal klanten
waarbij jij de kwaliteit gerelateerde vraagstukken voor je
rekening neemt.

Afhankelijk van de ervaring :
• kan er gevraagd worden om ook klantprojecten voor
Schouten USA te ondersteunen.

• kan er gevraagd worden om de QA-manager te
ondersteunen/vervangen bij afwezigheid.
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Je gaat gaat voor partnership en toont eigenaarschap. Je bent een
overtuigende communicator en dat op alle niveaus, intern en
extern. Verder ben je analytisch, proactief en ook kritisch.

Je hebt een goede kennis van de voedingssector en
levensmiddelenwetgeving;

Ervaring met projectmanagement (cross functionele teams) en
grondig begrip van QA-systemen, HACCP, VACCP en TACCP

Als arbeidsvoorwaarden stelt Schouten Europe daar tegenover :

• Marktconform salaris en premievrij pensioen.
• Uitgangspunt is een full-time dienstverband echter er wordt
ruimte gegeven aan part-time.

• Je hebt recht op 24 vakantie- en 13 ADV dagen bij een full-time
dienstverband.

• Standplaats : Giessen | Schouten Europe heeft een
thuiswerkbeleid.

Onze ideale kandidaat



Contact Intertrade-People :

Jan-Kees Marcus 

+31 6 57 99 77 65 
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