Pluvera, in Ravels, behoort tot de groep NV Klaasen & Co, een stabiel en Kempens familiebedrijf sinds
1954 en gespecialiseerd in het duurzaam verwerken van pluimvee. Onder de merknaam Pluvera
produceren wij onze eigen soepkippen. Dankzij ons divers en goed opgeleid team van 120
medewerkers, doorgedreven technische innovaties en hedendaags milieubeleid, kunnen klanten
wereldwijd rekenen op onze betrouwbare en duurzaam verwerkte producten.
Om ons team te versterken kijken wij momenteel uit naar een gedreven:

Kwaliteitsverantwoordelijke
Je bent verantwoordelijk voor het organiseren, uitvoeren en verbeteren van periodieke
kwaliteitscontroles zodat de vooropgestelde kwaliteitsdoeleinden behaald worden. Zo neem je
staalnames af en verwerk je deze resultaten, sta je in voor het voorbereiden en begeleiden van interne
en externe audits en volg je nieuwe wetgeving nauwgezet op om zo de kwaliteitsnormen up-to-date
te houden. Je sensibiliseert en coacht onze medewerkers omtrent de naleving van deze normen en
houdt de vinger aan de pols voor het bedenken van oplossingen en optimalisaties. Je werkt nauw
samen met de preventieadviseur, productie- en technisch verantwoordelijke en kan rekenen op meer
dan 30 jaar ervaring.

Profiel
•
•
•
•
•

Je bent communicatief vlot, leergierig en werkt constructief samen, zowel met je naaste
collega’s als de collega’s op de werkvloer.
Vanuit een analytische en kritische benadering denk je mee met onze organisatie voor het
realiseren van verbeteringen.
Idealiter ben je vertrouwd met de geldende kwaliteitsnormen in de voedingssector zoals BRC,
FCA, … of je bent bereid hierin bij te scholen.
Uiteraard werk je accuraat en ben je punctueel. Verder heb je een schriftelijke kennis van
Engels en Frans, bv. voor het opstellen van productspecificaties.
Zowel schoolverlaters met een bachelor of master in een relevante richting (bv. voedingsleer
of (bio)chemie) als kandidaten met een succesvolle ervaring als kwaliteitsverantwoordelijke
kunnen bij ons terecht.

Aanbod
In onze familiale omgeving word je nauw betrokken zodat je mee kan bouwen aan onze organisatie
van morgen. Met ons geautomatiseerd machinepark kom je terecht in een unieke omgeving met de
nieuwste technologische innovaties. Ons team van experten staat klaar om je te begeleiden en via een
individueel groeitraject investeren wij in je verdere ontwikkeling. Als lokale werkgever kan je bij
Pluvera rekenen op een voltijdse job in dagdienst met een flexibel salarispakket op maat.

Solliciteer met jouw CV en motivatie via solliciteren@goelen.be ter attentie van Anke Ramakers. Snelle
reactie en discretie gegarandeerd. Voor meer informatie kan je ons tijdens de kantooruren
contacteren op 014/61 57 87.

