VACATURE:

Quality Assurance Officer
Prenimal Holland BV is op zoek naar een Quality Assurance Officer.
Kom jij het Prenimal Holland team versterken?
Profiel Prenimal QA-officer:
-

16-24 urige werkweek
Je werkt nauw samen in het team met onze Quality Manager, dierenarts, externe QPPV en RP
betreffende de GDP-verordening.
Beheerst de Nederlandse en Engelse taal.
Bekend met het werken in ERP systemen, Focus365 en Office365. Exact Online is een voordeel.
Affiniteit met kwaliteitssystemen zoals GDP, GMP+ - FSA, HACCP of ISO.
Affiniteit met wet- en regelgeving.
Teamplayer, pragmatisch en oog voor detail.
Doorgroei tot Quality Manager is mogelijk of afhankelijk van werkervaring direct.

Werkzaamheden:
-

Borgen van de kwaliteit van grondstoffen en onze eindproducten in lijn met GMP+ -FSA.
Verantwoordelijk is voor/ondersteunen van het beheer, het op peil houden en het verbeteren van
het kwaliteitsmanagementsysteem (QMS).
Erop toezien dat het volgens het GMP+ Feed Certification Scheme geformuleerde kwaliteitsbeleid
naar behoren wordt uitgevoerd.
Bestellen van grondstoffen bij huidige leveranciers en de bewaking daarvan.
Samen met het team werk je aan een verdere GDP-implementatie en neem je uiteindelijk het
dagelijks beheer hiervan op je.
Indien nodig vraag je CoA’s en analyses op van de grondstoffen bij onze leveranciers.
Zorgen dat ons GMP+ - FSA handboek up-to-date blijft.
Begeleiden van audits door diverse autoriteiten, ketenpartners en klanten.
Samen met onze externe QPPV houd je ons dossier bij voor het product Keta-Ject (Prepet).

Over Prenimal Holland BV:

Prenimal Holland is een snelgroeiende organisatie in een markt die nooit stilstaat en continue ontwikkelt.
Vanuit onze hoofdlocatie in Heerhugowaard ontwikkelen en produceren wij kwalitatief hoogstaande
producten welke de prestaties en het welzijn van dieren ondersteunen. Dit onder de product labels
Prequine, Prechick, Prerumi en Prepet. Tevens zijn wij een erkende groothandel van veterinaire producten.
Ons distributienetwerk is wereldwijd, met de focus op de EU, het Midden-Oosten en Afrika.

Contact:

Stuur je motivatiebrief, samen met CV, naar jeroen.simons@prenimal.nl
We zijn een enorm gemotiveerd team, dus die motivatiebrief vinden wij het allerbelangrijkst.
Bellen voor meer informatie kan altijd. Bel gerust op +31 727 600 633.

