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KWALITEITS COÖRDINATOR/MEDEWERKER 

DE NOTENBEURS BV
Nijverheidscentrum 24 | 2761 JP  Zevenhuizen

Office: +31 (0)180 63 70 63
e-mail: info@notenbeurs.nl | www.notenbeurs.nl

Sinds de oprichting in 1998 is de NotenBeurs de leve-
rancier voor speciaalzaken en in noten gespecialiseerde 
markthandelaren. Wij kopen onze producten in van over 
de hele wereld  en bieden deze vervolgens weer aan bij 
specialisten in Nederland  en daarbuiten. 

Beschrijving van de functie
De kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor het be-
waken en optimaliseren van de kwaliteitssystemen en geeft 
invulling aan zowel de uitvoering als de ontwikkeling van 
het kwaliteitsbeleid. Daarbij is de coördinator betrokken 
bij alle activiteiten die betrekking hebben op het gebied van 
kwaliteit en voedselveiligheid.  

Plaats in de organisatie
De kwaliteitscoördinator is werkzaam bij de NotenBeurs B.V., 
gevestigd te Zevenhuizen. De Notenbeurs is FSSC22000 
en ISO22000 gecertificeerd. Er wordt gerapporteerd aan de 
algemene directie. Binnen de Notenbeurs werkt de kwali-
teitscoördinator nauw samen met zowel de operationele- als 
de verkooporganisatie. 
 
De functie
De Kwaliteitscoördinator heeft een breed pakket van taken 
en verantwoordelijkheden.
 
Taken
- Je bent verantwoordelijk voor het controleren van de 

kwaliteit van aangeleverde grondstoffen, hulpstoffen en 
eindproducten alsmede de verpakkingsmaterialen;

- De kwaliteitscoördinator ziet toe op correct gebruik en 
naleving van het gehele kwaliteitssysteem;

- Behandelen van klachten en afwijkingen aangaande goede-
ren en bewegingen van goederen intern;

- Ontwikkelen van processen en procedures met betrekking 
tot de kwaliteitssystemen;

- Opstellen en beheren van productspecificaties;
- Onderhouden van contacten met leveranciers;
- Gevraagd en ongevraagd adviseren van directie en mede-

werkers ten aanzien van kwaliteit en voedselveiligheid;
- Contact onderhouden met externe certificerende instanties 

met betrekking tot audits en het behoud van certificering 
van de kwaliteitssystemen;

- Opstellen van management reviews.

Verantwoordelijkheden
- Planmatig verbeteren van de kwaliteitssystemen;
- Het signaleren van knelpunten en het initiëren van verbe-

teringen, zodanig dat dit leidt tot een juiste handhaving 
van geldende (wettelijke) voorschriften en procedures;

- Borging van productveiligheid door handhaving van 
betreffende richtlijnen;

- Proactief meedenken over de (strategische) ontwikkeling 
en doelen van de organisatie op gebied van kwaliteits-
beleid 

Wat verwachten wij van jou?
- Kennis van FSSC22000 en ISO22000
- Kwaliteitsbewustzijn en bekend met voedselveiligheid
- Ervaring met audits
- Beheersing van de Engelse taal

Bij interesse in deze veelzijdige functie kun je een reactie 
sturen t.a.v. Gerda Teeuw (teeuw@notenbeurs.nl). 
Begrijpelijk voorzien van een uitgebreid CV.

(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op 
prijs gesteld)


