
 

Monte Pizza Crust produceert en verkoopt tailormade pizzabodems voor de binnen- en buitenlandse 

markt.  De strategie van het bedrijf is gebaseerd op een flexibele, klantgerichte houding, een hoog 

serviceniveau en een hoogwaardige productkwaliteit. Monte Pizza Crust staat aan de vooravond van 

een nieuwe fase van groei door een sterk toenemende vraag. Ter versterking van ons team zijn wij 

per direct op zoek naar: 

Kwaliteitsmedewerker 

Fulltime 40-urige werkweek 

In de veelomvattende functie van kwaliteitsmedewerker ben je verantwoordelijk voor het borgen 

van procedures en richtlijnen en het toetsen op naleving daarvan. Je stuurt en ontwikkelt 

verbetertrajecten op het gebied van kwaliteitsbeheersing, vertaalt klantnormeringen en food 

standaarden naar de dagelijkse praktijk en begeleidt externe audits.  

Tot jouw werkzaamheden behoort verder de administratie en registratie van het kwaliteitssysteem 

en het kwaliteitshandboek, het beheren van productspecificaties en het houden van interne audits. 

Je bent het aanspreekpunt met betrekking tot kwaliteit voor externe organisaties (zoals BRC en 

NVWA) en verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten. Je houdt toezicht op algemene en 

persoonlijke hygiëne en schoonmaak van de productie afdelingen. Daarnaast zorg je voor de 

uitvoering van alle algemeen voorkomende kwaliteitswerkzaamheden, zoals procescontroles, 

monsternames, systeemcontroles en kalibratie van meetmiddelen.  

Je bent dus niet alleen medewerker op een afdeling kwaliteit maar draagt de verantwoordelijkheid 

voor de kwaliteitsborging binnen de organisatie. 

Wat wij van je verwachten: 

Je bent communicatief vaardig en doorziet processen. Je pikt snel nieuwe zaken op en streeft continu 

naar verbetering. Daarnaast durf je mensen aan te spreken maar erkent ook hun rol en belangen. 

Verder: 

- Heb je een afgeronde HBO opleiding, levensmiddelentechnologie of vergelijkbaar 

- Ervaring in en affiniteit met de voedsel industrie 

- Je bent klantgericht, werkt zelfstandig en accuraat 

- Kennis van externe audits en kwaliteitsmanagementsystemen 

- Kennis van Windows en Excel 

- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 



Je voelt je thuis in een productie-omgeving en je bent regelmatig op de productievloer te vinden. 

Door je gedisciplineerde werkhouding, help je ons mee om de kwaliteit van onze producten hoog te 

houden. 

Neem jij de uitdaging aan? 

Wij ontvangen graag je sollicitatie en CV per mail: sonja@montepizzacrust.nl. 

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met Sonja Ermen op 076-5014900. 

 

 

 

 


