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 en Groothandels 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.

Momenteel zijn wij voor onze vestiging in Odiliapeel op zoek naar kandidaten voor de functie van:

MEDEWERKER QUALITY CONTROL
DE FUNCTIE
• Je taken bestaan uit het zelfstandig uitvoeren van
bacteriologische, chemische en fysische bepalingen. Je
draagt bij aan de voorbereidingen van de analyses en je
zorgt dat de resultaten geregistreerd worden.
• Je voert controles uit van de productieprocessen, denk
hierbij ook aan het nemen van monsters in verband met
schoonmaakcontroles.
• Je voert de organoleptische keuring van de
eindproducten uit en verwerkt de resultaten in het
systeem.
• Bij afwijkingen kijk je samen met je leidinggevende naar
de benodigde acties die uitgezet moeten worden.
• Je rapporteert aan en bespreekt de resultaten met de
Coördinator QC en je werkt in een QC team met 5
collega’s.
• Je neemt deel aan diverse werkzaamheden die door het
laboratorium verricht moeten worden.
ONS AANBOD
Wij bieden een interessante fulltime functie in een
dynamische, vooruitstrevende en internationaal
georiënteerde onderneming met uitstekende primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden. Je werkomgeving is zowel
prettig als enerverend én volop in ontwikkeling.

DE KANDIDAAT
• Je beschikt over een met succes afgeronde opleiding op
MBO-niveau, richting levensmiddelentechnologie of een
laboratoriumopleiding.
• Relevante werkervaring binnen de FOOD-sector en
affiniteit met deze sector is een pré, maar geen vereiste.
Ook schoolverlaters nodigen wij uit te solliciteren.
• Je bent in staat zelfstandig analyses uit te voeren.
• Je hebt een hands-on mentaliteit en een
dienstverlenende instelling. Je weet van aanpakken en je
kunt goed samenwerken. Daarnaast ben je
kwaliteitsbewust, initiatiefrijk en flexibel ingesteld.
• Het betreft een fulltime functie.
INTERESSE?
Stuur je duidelijke motivatie met curriculum vitae naar:
jack.rademakers@pekakroef.com
Nadere informatie verkrijgen is mogelijk via nummer:
+31 6 11 85 47 59 (Inge van de Sluis, QA QC Manager).
Neem voor overige info een kijkje op: www.pekakroef.com

