
Om zijn activiteiten te versterken zoekt Walravens voor zijn vestiging in Jette een enthousiaste collega 

(m/v) voor de functie van: 

Quality Assurance assistant  

Taken   

 Je volgt de klachtenbehandeling op 

 Als Quality assistant ben je verantwoordelijk voor het bewaken en actueel houden van het 

kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsstructuur van het volledige productieproces. 

 Je volgt de bestaande procedures en werkvoorschriften op ( mbt. HACCP, IFS ,HALAL en BIO)  

en assisteert bij de  implementatie van nieuwe of aangepaste instructies in onze organisatie 

 Je ziet erop toe dat de hygiëneregels worden opgevolgd en organiseert mee de noodzakelijke 

en vereiste opleidingen  

 Je controleert alle temperatuurprocessen en stuurt deze bij waar nodig   

 Je hebt de eindverantwoordelijkheid van de technische fiches en recepten in het ERP-systeem 

 Samen met een externe consultant sta je in voor opvolging van de het 

kwaliteitsborgingsysteem  

 Je zorgt voor het actueel houden van het leveranciersbestand mbt. certificaten, specificaties, 

fraude en authenticiteitsverklaringen.   

 Je stuurt het kwaliteitssysteem mee aan en streeft naar optimalisatie 

 Je controleert de traceerbaarheid over het hele productieproces en stuurt bij waar nodig 

 Je verzorgt de lay-out van de etikettering  

 Je onderhoudt dagelijks contact met de productie verantwoordelijke waarmee je een nauwe 

samenwerking hebt 

Profiel  

 Je hebt reeds ervaring in Quality Assurance  

 Bij voorkeur heb je reeds ervaring opgedaan in de voedingssector 

 Je bent administratief en organisatorisch zeer sterk 

 Je hebt een sterke interesse in kwaliteitscontrole en procesverbetering binnen de 

voedingssector.  

 Je hebt een echte doe-mentaliteit dat je combineert met goede administratieve vaardigheden 

 Door je gestructureerde aanpak ben je alert en nauwgezet, met oog voor afgesproken 

deadlines 

 Je beschikt over een flinke dosis maturiteit en je kan vlot omgaan met mensen 

 Je bent leergierig en je  leert vlot nieuwe zaken aan 

 Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en kan anderen overtuigen 

 Je kan goed in groep functioneren en samen naar de gepaste oplossingen te zoeken 

 kennis van HACCP en IFS normen is een pluspunt 

 Je bent tweetalig Nederlands/Frans. 

 Je bent PC vaardig en je kan vlot werken met Windows Office toepassingen ( Word, Excel, 

PowerPoint)  

 



Aanbod:  

Walravens biedt  

 Een contract van onbepaalde duur, full time bij een gestructureerde familiale KMO 

 Meewerken aan de groei van een dynamische en ambitieuze onderneming 

 Een kans om je professionele vaardigheden te ontwikkelen in een uitdagende en 

verantwoordelijke functie in de voedingssector 

 Samenwerken in een collegiale en ambitieuze sfeer 

 Open en directe communicatie tussen de verschillende niveaus in het bedrijf in een vlakke 

structuur maar met duidelijke aanspreekpunten 

 


