De Goey Kaas Holland is een familiebedrijf met ruim vijftig jaar ervaring in de behandeling van
kaas. In een optimaal geklimatiseerde omgeving wordt de kaas opgelegd, gekeerd en
geplastificeerd. Dit gecontroleerde en geautomatiseerde proces voldoet aan de hoogste
kwaliteitseisen op het gebied van voedselveiligheid. De beste kaasmakers van Nederland
vertrouwen ons de behandeling van hun kwaliteitsproduct toe.
Binnen De Goey Kaas Holland is de volgende functie vacant:

Medewerker kwaliteit en personeelszaken
Wat houdt de functie in?
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning en administratie op het gebied van
kwaliteit en personeel.
Wat ga je doen?
Kwaliteit
� Het uptodate houden, verbeteren en beheren van het bestaande kwaliteitssysteem.
� Het uitvoeren en begeleiden van interne en proces audits (IFS, BRC, HACCP en diverse
branche gerelateerde certificeringen).
� Beoordelen, opstellen en goedkeuren van kwaliteitsaangelegenheden zoals questionnaires,
specificaties en analysecertificaten.
� Het opstellen van periodieke rapportages over de status en effectiviteit van het
kwaliteitssysteem.
� Beheer, beoordelen en verzorgen van de opvolging van interne en externe klachten.
� Aanspreekpunt voor kwaliteit gerelateerde zaken.
� Continu streven naar structurele verbeteringen door zowel intern als extern actief en
effectief te communiceren.
� Bij deze werkzaamheden word je ondersteund door een extern adviseur.
Personeel
� Verwerkt mutaties in het personeelsbestand en beheert personeelsdossiers.
� Het bewaken van de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.
� Voert administratieve en organisatorische werkzaamheden uit op het gebied van werving en
selectie, aanstellingen en uitdiensttreding.
� Opstellen van trainingseisen en plannen aangaande kwaliteitsprocessen en opleiden van
personeel.
In deze functie werk je nauw samen met en leg je verantwoording af aan de operationeel manager.
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Wat verwachten wij van jou?
� Afgeronde MBO opleiding en/of HBO werk en denkniveau
� Proactief
� Analytisch
� Nauwkeurig
� Klantgericht
� Communicatief vaardig
� Vaardig met het Microsoft Office pakket.
� Je bent in staat projectmatig te werken op zowel zelfstandige wijze als in teamverband.
� Beschikbaarheid van 2432u per week, de dagen zijn in overleg.
Wat kun je van de Goey Kaas Holland verwachten?
� Je komt te werken in een enthousiast team.
� Je hebt de mogelijkheid tot het volgen van aanvullende opleidingen.
� We werken volgens hoge standaarden omtrent, veiligheid en kwaliteit.
� We bieden je een jaarcontract aan met de mogelijkheid tot verlenging of een vast contract.
� Een passende beloning conform cao particulier kaaspakhuisbedrijf.
Heb je interesse in deze functie?
Mail je motivatiebief met cv naar pz@degoeykaasholland.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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