Familiebedrijf Peka Kroef B.V. is specialist in verse, gekoelde aardappelproducten. Peka Kroef is een
snelgroeiend en innovatief bedrijf met locaties in Odiliapeel, Asten en Venray. Onder onze eigen labels en de
huismerken van grote Europese Retailers werken circa 340 medewerkers aan een brede range van
aardappelproducten. Onder het label Peka Freshline leveren wij diverse aardappelproducten voor Foodservicebedrijven, zoals horeca en cateraars. Op beide markten is Peka Kroef marktleider. Momenteel zijn wij voor onze
QA/QC afdeling (9 fte), gevestigd in Odiliapeel, op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Medewerker Quality Assurance
De functie
Je maakt deel uit van het QA-team van de kwaliteitsdienst;
Je analyseert externe klachten en handelt deze richting klant adequaat en zorgvuldig af. N.a.v. klachten zet je
verbeteracties uit binnen de organisatie;
Je bent aanspreekpunt voor alles wat met ongediertebestrijding te maken heeft, zowel intern als extern;
Je voert interne audits, test-recalls en hygiëne rondes uit;
Je neemt deel aan het multidisciplinair verbeterteam welke projectmatig optimalisaties initieert;
Je voert dagelijkse kwaliteitscontroles (productieprocessen, CCP’s) uit, speelt in op afwijkingen en het voert waar
nodig aanpassingen door in de productieprocessen;
Je begeleidt externe audits van derde partijen of klanten;
Je waarborgt dat onze processen en procedures voldoen aan de gestelde (wettelijke) normen en regels,
kwaliteitseisen en klantenwensen;
Je ontwikkelt en onderhoudt mede ons kwaliteitsmanagementsystemen en ziet toe op de naleving hiervan.
De kandidaat
Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding levensmiddelen- voedingsmiddelentechnologie;
Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie in de voedselindustrie;
Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord en geschrift;
Je hebt kennis van relevante kwaliteitssystemen zoals IFS en bent en blijft op de hoogte van actuele wet- en
regelgeving;
Je bent communicatief vaardig in woord en geschrift, zelfstandig maar werkt ook graag in teamverband. Je bent
nauwkeurig, proactief en enthousiast en beschikt over een enorme verbetermentaliteit.
Ons aanbod
Een prachtige functie in een dynamische, vooruitstrevende en internationaal georiënteerde onderneming waar jouw
collega’s stuk voor stuk specialisten zijn met hart voor de zaak. Vanzelfsprekend horen daarbij uitstekende primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Stuur je duidelijke motivatie met curriculum vitae naar: jack.rademakers@pekakroef.com. Nadere informatie verkrijgen is
mogelijk via nummer 0413-279279 (Inge van de Sluis). Neem voor overige info een kijkje op: www.pekakroef.com.

