
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.ct	met	leveranciers	van	ingrediënten	en	
grondstoffen.

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.

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.

INTERESSE?
Stuur	je	duidelijke	motivatie	met	curriculum	vitae	naar:	 
jack.rademakers@pekakroef.com 
Nadere	informatie	is	mogelijk	via	nummer:
+31 413 27 92 79	(Inge	van	de	Sluis)
Neem	voor	overige	info	een	kijkje	op:	www.pekakroef.com

MEDEWERKER	QUALITY	ASSURANCE

Momenteel zijn wij voor onze QA/QC afdeling (9 fte), gevestigd in Odiliapeel, op zoek naar kandidaten voor de functie van:

 

 
 

De functie 
 Verantwoordelijk voor het dagelijks opstellen, monitoren en optimaliseren van de productieplanning en -

performance en indien noodzakelijk bijsturen in overleg met productie/sales; 
 Verzamelen en verwerken van verkooporders; 
 Bepaling behoefte en bestellingen plaatsen van productiematerialen en emballage bij leveranciers op basis van de 

productieplanning; 
 Optimaliseren van processen en procedures; 
 Beheren en monitoren van diverse voorraden;  
 Het organiseren en begeleiden van co-pack activiteiten bij onze partners; 
 Het maken van periodieke overzichten ten behoeve van bedrijfsleiding en financiële administratie; 
 Het monitoren van de sales forecast en indien nodig terugkoppelen richting sales. 

 
De kandidaat 

 Je hebt een Hbo-opleiding afgerond in de richting Supply Chain / Logistiek / Bedrijfskunde of gelijkwaardig door 
ervaring; 

 Je bent flexibel in je standplaats, werktijden en -dagen en bent bereid om periodiek te werken in de 
weekenden/feestdagen; 

 Je hebt minimaal enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie, ervaring met demand planning is een pré; 
 Je hebt ruime ervaring in het werken met MS Office (Excel in het bijzonder); MS Dynamics is een pré; 
 Je ben een teamplayer bij uitstek en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden op elk niveau binnen 

de organisatie;  
 Je hebt bij voorkeur een goede beheersing van de Engelse taal.  

 

Ons aanbod 
Een interessante functie in een dynamische, vooruitstrevende en internationale georiënteerde onderneming waar je 
collega’s stuk voor stuk specialisten zijn met hart voor de zaak. Vanzelfsprekend horen daarbij uitstekende primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden, met een bij de zwaarte van de functie passend salaris. 
 
Interesse? 
Stuur je motivatie met curriculum vitae naar: jack.rademakers@pekakroef.com. Nadere informatie is mogelijk via nummer 
06-30013891 (Paul Zomers). Neem voor overige info een kijkje op: www.pekakroef.com 

 
 
 
 
 

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 320 medewerkers aan een brede range van 
aardappelproducten. Onder het label Peka Freshline leveren wij diverse aardappelproducten voor  
Foodservice-bedrijven, zoals horeca en cateraars. Op beide markten is Peka Kroef marktleider. Wij zijn op 
zoek naar kandidaten voor de functie van:

BBeeddrriijjffssbbuurreeaauu  
  

MMeeddeewweerrkkeerr  
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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 Foodservice-bedrijven, zoals horeca en cateraars.  

Op beide markten is Peka Kroef marktleider.

mailto:jack.rademakers%40pekakroef.com?subject=
http://www.pekakroef.com

