
  
 

Al meer dan 65 jaar staat het Boerinneke als  merk aan de top in de Belgische markt. 

Onze nieuwe fabriek is klaar om verdere groei te realiseren  zowel in België als Export. 

Het Boerinneke is gelegen te Sint-Amands en ons team bestaat uit een 30-tal medewerkers. 

Het bedrijf is in het bezit van kwaliteits- en voedingscertificaten (IFS, ACS, BIO, RSPO) en staat voor : 

 

“VERTROUWEN, RESPECT, BETROKKENHEID, 

SAMENWERKING, DUURZAAMHEID” 
 

Om de snelle groei te ondersteunen, breiden wij ons team uit. 

 

Word jij onze nieuwe Medewerker Kwaliteit ? 

Functie : 

 Je ondersteunt de Verantwoordelijke op gebied van QA - QC & R&D 

 Je doet algemene Hygiëne rondes en stelt samen met je Diensthoofd actie plannen op 

 Je bent verantwoordelijk voor de controles van batch records  

 Je volgt de houdbaarheid data op wat betreft de grondstoffen 

 Je volgt de analyse plannen op 

 Je bent verantwoordelijk voor opmaak van eindproduct specificaties 

 Je geeft goedkeuring op labels na controle van tekst en wetgeving 

 Je behandelt vragen van onze klanten  

 Je vult klanten documentatie/vendor portals in die betrekking hebben QA - QC & R&D 

 Je volgt de COA’s van onze leveranciers op 

 Je werkt mee aan audits (voorbereiding, handboeken, instructies, actieplannen) 

 Je rapporteert aan de Verantwoordelijke QA – QC & R&D 

 

Profiel : 

 Wij denken aan een Bachelor Wetenschappen-Biochemie, Voeding en/of Dieetleer 

 Positief, oplosgericht en stressbestendig 

 Open en goede communicator op alle niveaus 

 Je werkt graag in teamverband  

 Kwaliteitsbewust met continu aandacht voor orde, netheid en hygiëne 

 Goede talenkennis N/F/E noties Duits en of andere talen is een troef 

Aanbod : 

 Aangename werkomgeving in een sterk groeiend bedrijf 

 Nieuwe kantoren zijn in opbouw 

 Een job met verantwoordelijkheid, uitdaging en kans om je ambities waar te maken 

 Vast contract full time functie 

 Competitief salaris 

 

Word jij onze nieuwe collega ? 

 

Stuur je C.V met motivatiebrief naar :  

Nv Boerinneke 

Anneke Huys 

HR Verantwoordelijke 

Kuitegemstraat 33 

2890 Sint-Amands 

Tel: 052 33 29 28 

anneke@boerinneke-marino.be 


