SAMEN

ENERGIEK
voor nu en later

EXCELLENT

ILEAL DIGESTIBILITY
IN ENHANCEMENT

VACATURE

MEDEWERKER QUALITY CONTROL
Unicorn verbreedt met haar expertise en diversiteit aan procestechnologieën de toepassingen voor granen, zaden en peulvruchten. Unicorn adviseert,
ontwikkelt en levert specialiteiten die bijdragen aan een betere voedselbeleving en goede gezondheid. Unicorn’s organisatie hecht veel waarde aan hoe
we de business organiseren, namelijk: Perseverance, Cooperation en Progress. Sinds 2018 maakt Unicorn deel uit van Limagrain Céréales Ingrédients.

JOUW ROL:

JOUW PROFIEL:

Het zelfstandig controleren van de kwaliteit van grondstoffen, hulpstoffen

UNICORN is op zoek naar een zelfstandige medewerker Quality Control

en eindproducten teneinde de kwaliteit van producten te bewaken en

die nauwkeurig en resultaatgericht te werk gaat. Je kunt jezelf omschrijven

adequate kwaliteitsinformatie te verstrekken. Je zorgt voor de voorbereiding

als vooruitstrevend, servicegericht en in staat om op de juiste wijze intern te

van (standaard)bepalingen, zodanig dat deze bepalingen ongestoord

communiceren. Je bent onze nieuwe collega die zich kan identificeren met

kunnen worden uitgevoerd. Daarbij voer je diverse fysische en chemische

Perseverance, Cooperation en Progress.

standaardanalyses (kwalitatief en kwantitatief) uit op producten, teneinde
bijsturing van het productieproces mogelijk te maken en de kwaliteit te
waarborgen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden neem je de
bedrijfs-, milieu-, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften (op basis van HACCP,
VACCP, TACCP) in acht. Je rapporteert direct aan de QESH Manager.

Tot je belangrijkste taken behoren:

∙	Plannen van de werkzaamheden, rekening houdend met het

PETS
productieproces,
doorlooptijden van bepalingen, beschikbaarheid

Verder beschik je over:

∙	Een afgeronde MBO laboratorium gerelateerde opleiding;
∙	Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
binnen de levensmiddelen- / diervoerderindustrie;
	
∙ Ervaring met verschillende onderzoekstechnieken;
∙	Goede PC vaardigheden ten aanzien van het MS Office pakket;
∙	Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in
Nederlandse en Engelse taal.

apparaten en instrumenten;
PIGLETS

∙	Regelen van en toezien op het nemen en aanvoeren van monsters en
HORSES

UNICORN biedt:

verzorgen van de monstername voor het monitoringsprogramma

Een afwisselende, zelfstandige en verantwoordelijke functie, waarbij veel

en voor, tijdens & na productie;

ruimte is voor eigen inbreng. Je maakt onderdeel uit van een professioneel

∙	Gereedmaken van apparaten, instellen, afstellen van
laboratoriumapparatuur;
∙	Registreren van uitkomsten, uitvoeren van berekeningen en
invoeren in een geautomatiseerd systeem;
	
∙ Toetsen van de resultaten aan productienormen en eventuele
afwijkingen opvolgen;
∙	Opstellen van aflevercertificaten en uitwisselen van informatie m.b.t.

team, waarbij veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. Uiteraard
biedt UNICORN een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket.

INTERESSE?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dave Gerits,
QESH Manager via 06 - 83 168 261.

afwijkende producten met de afdeling Production en inkoop in geval van

Sollicitatie kun je per e-mail richten aan

afwijkende grondstoffen;

Monique Draaisma (HR Adviseur)

∙	Schoonhouden van laboratorium en op peil houden van de voorraad
chemicaliën en andere verbruiksartikelen;
	
∙ Het valideren van nieuwe testmethoden en inregelen van nieuwe
apparatuur (o.a. opstellen en bijhouden van ijklijnen);
	
∙ Deelnemen aan relevante overlegstructuren binnen
en buiten de afdeling.

m.draaisma@unicorngrain.com

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt
niet op prijs gesteld.

Texture knowledge, a u
application knowledge
makes Unicorn Grain S
development. A partne

EN GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR

WWW.UNICORNGRAIN.COM

