
 

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

 
Food Ingredients Service Center Europe B.V. (afgekort FISCe en onderdeel van het beursgenoteerde Acomo 
N.V.) is gevestigd in Etten-Leur, gunstig gelegen tussen de belangrijke internationale havens van Rotterdam en 
Antwerpen. 
In onze productiefaciliteit, verwerken wij een groot aantal verschillende voedingsmiddelen, volgens een uniek, 
gepatenteerd en 100% natuurlijk hittebehandelingssysteem.  
 
In verband met de snel toenemende vraag naar onze gespecialiseerde activiteiten, zijn wij op zoek naar een 
nieuwe collega (fulltime) voor de functie van:  
 

QA/QC medewerk(st)er 
 
Functieomschrijving: 
In deze functie rapporteer je aan de QA manager en zal je je diverse werkzaamheden eigen maken:  

- Werken volgens diverse kwaliteitsstandaarden; 
- Assisteren van de QA manager bij de begeleiding van in- en externe audits; 
- Het begeleiden van productiemedewerkers inzake het kwaliteitsproces; 
- 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; 
- Het voorbereiden van monsters tbv in- en externe analyses; 
- Deelnemen aan multidisciplinaire projecten; 

 
Functie-eisen: 

- Je hebt (minimaal) een afgeronde MBO opleiding levensmiddelentechnologie of vergelijkbaar; 
- Werk- of stage-ervaring in een soortgelijke functie is een grote pré; 
- Kennis van (en ervaring met) FSSC, BIO, HACCP en ISO werkstandaarden; 
- Bekend met en ervaring in voedselveiligheidscertificaten; 
- Je bent initiatiefrijk, overtuigend, werkt en denkt systematisch; 
- Je bent pragmatisch en flexibel; 
- Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift); 
- Je bent communicatief en sociaal vaardig; 
- Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig functioneren; 
- Bij voorkeur woonachtig op max. 40 minuten reistijd van onze locatie te Etten-Leur. 

 
Gezien wij willen blijven investeren in de toekomst, zijn wij bereid om geschikte kandidaten, die mogelijk 
nog niet alle aspecten van deze functie beheersen, door middel van een gedegen interne training verder op 
te leiden tot het niveau van een ervaren QA/QC medewerk(st)er.  
 
Persoonlijkheid, motivatie, leergierigheid, inzet en collegialiteit zijn voor ons de belangrijkste voorwaarden 
voor een langdurige - en open werkrelatie. 
 
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 naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld ~ 

mailto:jderonde@acomo.nl

