Wij zijn op zoek naar een fulltime (1,0 fte):

Teamleider Quality Control (m/v)
DE FUNCTIE:
Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van het team van keurspecialisten. Je stelt het
keur-jaarplan op, bewaakt en draagt zorg voor de uitvoering hiervan en stuurt alle
keuractiviteiten en fytosanitaire zaken binnen ZON aan (inslagkeur, uitslagkeur, keur op
thuisverlading, keur op VAL, import, export, bijkoop).

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:
- Je stelt een keur-jaarplan op, met daarin keurinstructies, keurbeleid, procedures en
formulieren om het keurproces eenduidig te laten verlopen. Je stuurt bij waar nodig;
- Je geeft leiding aan de Keurspecialisten en Senior Keurspecialisten en coacht hen. Je
stelt een formatieplan op en stimuleert medewerkers mee te werken aan
organisatieverbeteringen en initiatieven. Hierin neem je zelf actief het voortouw;
- Je interpreteert keurgegevens en resultaten en stelt managementrapportages op;
- Je bent aanspreekpunt voor product-comités (pc’s) en telersverenigingen (tv’s) op het
gebied van fysieke kwaliteit en aanspreekpunt voor externe organisaties zoals AQS,
KCB en nVWA (overheid);
- Je ondersteunt telers en geeft richting aan het proces om tot een structurele
verbetering van de gemiddelde kwaliteit per productgroep te komen. Je houdt
gesprekken met telers en houdt vinger aan de pols over gemaakte afspraken;
- Veel vrijheid om je werkzaamheden vorm en inhoud te geven en jezelf te ontwikkelen.
FUNCTIE-EISEN:
- HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een achtergrond in tuinbouw /
levensmiddelentechnologie / operations management;
- Kennis van en inzicht in productkeur, gericht op het brede scala aan producten van
ZON;
- Goede people skills zoals communicatief vaardig, open can-do mindset, empathisch
vermogen, bruggenbouwer, analytisch vermogen en probleemoplossend vermogen.
- Leidinggevende ervaring is een pré.

WIJ BIEDEN :
- Passend salaris;
- 30 vakantiedagen;
- Goede pensioenregeling en secundaire voorwaarden;
- Volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen, onder andere via Goodhabitz;
- Werken bij een Great Place to Work!
OVER ZON:
ZON is de internationale verkooporganisatie van de Koninklijke Coöperatieve
Telersvereniging Zuidoost-Nederland U.A. Opgericht in 1915 en uitgegroeid tot een
belangrijke voedingstuinbouwcoöperatie in Europa. ZON zorgt voor verkoop via de
marktplaats (veilingklok) en accountverkoop, waarbij de wensen van de klanten en telers
centraal staan. ZON is gevestigd in Venlo en telt 85 collega’s.
WAAROM WERKEN BIJ ZON:
Enkele quotes van medewerkers:

“Laagdrempeligheid management en directie. Veel vrijheid voor de medewerkers.”
“Innovatieve organisatie waar nieuwe ideeën aangespoord worden en het belangrijk is om
je eigen verantwoordelijkheid te nemen.”
“Leuke en betrokken collega’s, die veel initiatieven nemen om van ZON een ‘greater place
to work’ te maken.”
REAGEREN:
Meer weten? Bel Peter van der Velden via 06-22952968 of Manouk Grutters via 0653843762. Je sollicitatiebrief met CV kun je richten aan hr@royalzon.com o.v.v.
“Teamleider QC”.

