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Vacature: Quality Assurance Officer 
Poortugaal (Zuid-Holland), 20-25 uur per week 
 
Bedrijfsbeschrijving 
 
Bravo Foods B.V. is een klein familiebedrijf maar een grote speler op het gebied van conventionele en 
biologische rijst, granen, zaden en peulvruchten. Het kantoor is gevestigd nabij Rotterdam en er wordt 
extern voorraad aangehouden om de continuïteit van de levering aan de klanten te kunnen garanderen. 
Doordat producten rechtstreeks van producenten worden betrokken, met wie langdurige 
samenwerkingsverbanden zijn opgebouwd, kan concurrerend gewerkt worden. Er wordt geleverd in 
zowel bulk als verpakt (eigen merken en private labels) aan de industrie, groothandel en retail, waarbij 
kwaliteit en flexibiliteit hoog in het vaandel staan. 
 
 
Functiebeschrijving 
 
Als Quality Assurance Officer ben jij verantwoordelijk voor de gehele kwaliteitsborging bij Bravo Foods. 
Je speelt een belangrijke rol met betrekking tot communicatie binnen de organisatie en met leveranciers 
en klanten. 
 
De uitdaging voor jou is om de reeds aanwezige kwaliteitssystemen verder uit te bouwen en te 
verbeteren.  
 
Een greep uit het takenpakket: 
 
- Verantwoordelijk voor interne en externe audits. 
- Het up-to-date houden van de IFS en Skal-certificeringen. 
- Overleg met het managementteam. 
- Een zorgvuldige klachtenafhandeling voeren. 
- Specificaties op orde houden. 
- Regelen van monsternames en analyses. 
- Het maken van risicoanalyses. 
- Meedenken over bestaande en nieuwe producten. 
- Contact met klanten, vervoerders en leveranciers. 
- Ontvangen en invoeren verkooporders. 
- Een aantal logistieke taken (planning orders). 
 
 
Profiel 
 
Wij zoeken een flexibele en meedenkende doener met commerciële vaardigheden, die zichzelf verder 
wil ontwikkelen en ontplooien in een groeiend en dynamisch bedrijf. 
Je vindt het leuk om te werken in een klein team en je hebt verantwoordelijkheidsgevoel. 
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Functie-eisen 
 
-  HBO / Academisch werk- en denkniveau in de richting van Voedingsmiddelentechnologie, Food 

Commerce, Food & Marketing of aanverwant. 
-  Je hebt een aantal jaren ervaring met kwaliteitszorg in de levensmiddelensector. 
-  Je beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal uitstekend in woord en geschrift. Frans of Italiaans    

is een pre. 
-  Je bent bekend met kwaliteitsnormen als BRC/IFS en Skal. 
-  Je kunt goed omgaan met MS Office en ERP software. 
-  Je bent beschikbaar voor 20 á 25 uur per week. 
 
 
Competenties 
 
-  Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 
-  Ondernemend en meedenkend. 
-  Flexibel, nauwkeurig  en bereid tot het uitvoeren van alle bijkomende taken. 
-  Klantgericht. 
-  Zelfstandig en samenwerken in een klein team. 
-  Loyaliteit en integriteit. 
 
 
Aanbod 
 
Bravo Foods biedt een afwisselende en uitdagende functie in een sector waarin je te maken hebt met 
wisselende marktomstandigheden en graanprijzen. 
Plezier en passie zijn een onderdeel van de cultuur. De platte organisatiestructuur draagt bij aan korte 
communicatielijnen. De sfeer is open, informeel en ongedwongen. Mogelijkheden voor persoonlijke 
ontwikkeling. Door het kleine team moet er een klik zijn op diverse vlakken. 
 
- Marktconform salaris. 
- 25 vakantiedagen obv full-time dienstverband. 
- Je komt in dienst op basis van een jaarcontract en je hebt uitzicht op een vast dienstverband. 
- De functie is voor 20-25 uur per week gespreid over 3 of 4 dagen. 
 
 
Reageren 
 
Voor meer informatie over deze functie, kun je terecht bij Marcel Rijkee, telefonisch bereikbaar op 
 010 – 501 4418. Meer informatie over het bedrijf kun je vinden op de website (www.bravofoods.nl). 
Sollicitaties vergezeld van een CV kunnen gestuurd worden naar m.rijkee@bravofoods.nl. 
Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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