
 

Disclaimer: Door te solliciteren op een functie bij Catz International B.V. geef je automatisch toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. 
Catz International B.V. zal jouw gegevens alleen met de hiring manager bespreken. Indien je niet wordt geselecteerd, zullen wij alle van jou bekende gegevens 
verwijderen. Indien wij je gegevens in portefeuille wensen te bewaren, zullen wij je vooraf om toestemming vragen. Indien je een dienstbetrekking wordt 
aangeboden, zullen jouw sollicitatiestukken worden bewaard in jouw personeelsdossier. 

Catz International B.V. is een dynamische, 165 jaar jonge, Nederlandse handelsorganisatie 
gespecialiseerd in de internationale handel van specerijen, kruiden, zaden, kokosproducten, 
gedroogde groenten, noten en zuidvruchten bestemd voor de levensmiddelenindustrie en onderdeel 
van het beursgenoteerde Amsterdam Commodities N.V. (www.acomo.nl). 
Wereldwijd wordt op succesvolle en toonaangevende wijze handel gedreven in meer dan 80 landen. 
Onder onze afnemers bevinden zich zowel kleinere als grotere verwerkers, handelaren alsmede 
multinationals uit de branche. 
Wij zijn BRC gecertificeerd, werken volgens HACCP en zijn voornemens onze activiteiten en rol als 
service-gerichte handelsorganisatie en distributeur verder te ontwikkelen. 
 
Ter versterking van onze kwaliteitsafdeling zij wij op zoek naar een: 
  

Kwaliteitsmedewerk(st)er (32-40upw) 
   
Functieomschrijving: 
In deze functie rapporteer je aan de QA-manager en ben jij onder andere verantwoordelijk voor: 

• Werken volgens BRC standaarden; 
• De begeleiding van (externe) audits; 
• Opstellen, beheren, uitgeven en beoordelen van leveranciers- en klantspecificaties; 
• Het up-to-date houden van leveranciersinformatie; 
• Verzorgen van de communicatie met de externe laboratoria; 
• Het invullen en afhandelen van questionnaires van onze klanten; 

  
Functie-eisen: 

• Je hebt (minimaal) een afgeronde MBO opleiding levensmiddelentechnologie of 
vergelijkbaar; 

• 3-5 jaren ervaring in een soortgelijke functie is een pré; 
• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift); 
• Kennis van en ervaring met BRC, HACCP en ISO werkstandaarden; 
• Bekend met en ervaring in voedselveiligheidscertificaten; 
• Je bent initiatiefrijk, overtuigend, werkt en denkt systematisch; 
• Je bent pragmatisch en flexibel; 
• Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig functioneren; 
• Bij voorkeur fulltime beschikbaar. 

  
Aanbod: 

• Een afwisselende, zelfstandige functie met ruimte voor eigen initiatief binnen een 
• toonaangevende wereldwijd opererende organisatie; 
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; 
• Er is ruimte en ondersteuning voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling; 
• Een prettige werkomgeving waarbij respect en waardering belangrijke aspecten vormen.  

 
Stuur je motivatie met uitgebreid CV onder vermelding van Vacature Kwaliteitsmedewerker per e-
mail naar mw. J. de Ronde – HR & Corporate Recruitment: jderonde@acomo.nl. 
 
  

~Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.~ 
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