
 

 

VACATURE 

Quality officer 
 

 
Dutch Pet Products is een diervoederbedrijf, gespecialiseerd in het produceren, verpakken en 
distribueren van hoogwaardige dieren voeders van met name voeders voor paarden, honden en 
katten.  
  
De Quality officer ondersteunt de productiemanager en is medeverantwoordelijk om: 
de kwaliteit van het eindproduct te bewaken dat het product voldoet aan de geldende eisen en normen 
en/of de verwachtingen van de klanten. 
 
Functie inhoud: 
Als Quality  Officer ben je breed inzetbaar op het gebied van Kwaliteit, Arbo, Milieu en hygiëne: 

• Het uitvoeren van alle voorkomende KAM-controles inclusief het beheren en archiveren van 
alle data en overzichten volgens procedures. 

• Het beheren van alle klantspecificaties 

• Het beheer van verdere ontwikkelingen van de systemen GMP+ en IFS  die staan voor onze 
kwaliteitsborging  

• Zelfstandig afhandelen van klachten van leveranciers en klanten 

• Uitvoeren van diverse interne audits en externe audits 

• Contacten onderhouden met leveranciers 

• Meewerken aan traceerbaarheidstests. 
 
Functievereisten: 

• Je hebt minimaal een afgeronde MBO+ opleiding met aantoonbare ervaring als 
kwaliteitsmedewerker in een levensmiddelen of diervoeder georiënteerd productiebedrijf 

• Affiniteit met administratieve werkzaamheden 

• Je hebt ervaring met het werken onder een kwaliteitssysteem 

• Goede computervaardigheden (Office) 

• Je kunt goed nauwgezet, doelgericht en proces gericht werken 

• Je kunt goed zelfstandig werken en neemt proactief eigen initiatief 

• Je bent een teamspeler met goede communicatieve vaardigheden 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 
 

 Wat bieden wij? 

• Brede oriëntatie binnen het bedrijf        

• Veel vrijheid en flexibiliteit                                                          

• Een baan van minimaal 32-40 uur met na gebleken geschiktheid een vast contract  

• Salarisindicatie €  2600 - € 3500  op basis dagdienst en 40 uur afhankelijk van vaardigheden 

en ervaring.         

 
Ben jij de Quality Officer die wij zoeken en lijkt het jou wat om een bijdrage te leveren aan onze 

snelgroeiende en jonge organisatie? Stuur dan je CV en motivatie naar j.theeuwes@dutchpet.nl.  
 
Wil je meer informatie? Bel met Jan Theeuwes 077-4640000.     
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