
QA/QC officer 
 

Voor onze prachtige productielocatie zijn wij op zoek naar een QA/QC officer. 
Ben jij op zoek naar een mooi bedrijf waarbij je mee mag bouwen en ontwikkelen? 

Ons bedrijf 

TEBBEN produceert kaas van hoge kwaliteit en levert deze aan horecagroothandels, snackindustrie en retail ketens. Op 
weekmarkten heeft TEBBEN direct contact met consumenten, zo kennen zij hun culinaire wensen. TEBBEN is specialist in het 
raspen, snijden, schaven en stiften van kaas. Trots is men ook op de productie van de eigen dagverse koe – en buffelmozzarella. 

De modern ingerichte fabriek voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen. TEBBEN is IFS, RSPO, SQMS en SKAL gecertificeerd, 
aangesloten bij VNK (Controle Systeem Geraspte Kaas) en wordt gecontroleerd door het COKZ (Centraal Orgaan voor 
Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel). 

Wat ga je doen? 

Als QA/QC officer kom je te werken bij een kaasfabriek die gespecialiseerd is in het raspen van diverse kazen evenals het maken 
van dagverse koe - buffelmozzarella. Onder begeleiding van de QSHE-manager controleer en verbeter je het dagelijkse proces. 
Waarbij de werkzaamheden zullen bestaan uit: 

• opstellen en onderhoud van productiespecificaties; 
• beheren en onderhouden van leveranciersinformatie; 
• afhandelen van klachten; 
• verwerken van productinformatie in verschillende systemen; 
• Het up-to-date houden van het kwaliteitshandboek; 
• coördineren van alle monsters die genomen worden; 
• behandelen en beheren van klantaanvragen; 
• uitvoeren van de kwaliteitscontroles op de werkvloer. 
• Je bewaakt, beoordeelt en houdt grondstofspecificaties en certificaten van leveranciers up-to-date; 
• Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van eindproductspecificaties en etikettering; 
• Je vult klant-specificatie portalen; 
• Je levert verpakkingsinformatie aan & en zorgt voor het opmaken van etiketten en verpakkingen; 
• Je bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van recepturen en vertaalt ze naar nieuwe 

eindproductspecificaties en verpakkingen; 
• Je voert interne audits uit; 
• Je geeft ondersteuning /advies aan de QSHE manager betreft kwaliteitsissues en verbeteringen; 

 
Wat vragen wij van jou: 

• HBO werk- en denkniveau,  je hebt passie voor food en bent leergierig; 
• Je hebt 3-10 jaar werkervaring binnen een kwaliteitsafdeling; 
• Je hebt een kritisch oog voor detail, bent allergisch voor spelfouten; 
• Je bent een echte doener die van aanpakken houdt. Je denkt in oplossingen in plaats van obstakels.  Je communiceert 

helder en duidelijk 

• Je bent niet bang om de telefoon op te pakken en kunt goed zelfstandig werken 
• Je beschikt over een dosis nieuwsgierigheid en neemt een proactieve houding aan 
• Je herkent jezelf in de volgende eigenschappen: nauwkeurig, stressbestendig, oplossingsgericht, zelfstandig en 

enthousiast. 

 
Wat bieden wij: 

• Een afwisselende, zelfstandige baan met verantwoordelijkheid in een gezellig team. 
• Een salaris conform de cao kaaspakhuis. 



• Een aangename werkomgeving in een prachtig bedrijf met veel ambitie. 
• Een 36-urige werkweek in dagdienst. 
• Ontwikkelingsmogelijkheden en een mooi toekomstperspectief. 
• Gezellige bedrijfsborrels en feestjes 

 

Interesse? 

Heb je vragen over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met Hanneke Jessen (HR-Adviseur) via telefoonnummer 077-
3243000. Jouw sollicitatie ontvangen wij graag via e-mail: hanneke@tebbenkaas.nl 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.  
 
 


