
Compaxo Fijne Vleeswaren b.v. is een familiebedrijf waarin inmiddels de vijfde 
generatie aan het roer staat. In de goed geoutilleerde fabriek te Gouda zijn dagelijks 
circa 500 mensen actief om efficiënt kwaliteitsproducten te produceren. Compaxo 
exporteert naar diverse landen en de afnemers bevinden zich binnen de retail, 
horeca en grootverbruik. Naast het eigen Compaxo label produceren zij ook diverse 
private labels. Momenteel zit Compaxo in een transitie waarbij de belangrijkste 
pijlers optimale automatisering en de kwaliteitszorg naar een hoger niveau tillen.

Manager Kwaliteit Food 32-40 uur (HBO/WO)

Als Manager Kwaliteit vervul jij vanuit jouw kennis en kunde een cruciale rol binnen de totale 
kwaliteitsborging van een organisatie met korte lijnen tussen de uitvoerende en managementlaag. 
Jouw focus ligt op het  realiseren van structuur op de kwaliteitsafdeling. Dit doe je (onder andere) 
door het (uit)schrijven van procedures en protocollen. Tevens zijn het opleiden en trainen van de 
medewerkers van de afdeling, het verhogen van het kwaliteitsbewustzijn binnen de organisatie en het 
initiëren en coördineren van verbeterprojecten belangrijke onderdelen van je takenpakket.
Je hebt naast je kwaliteitsfunctie ook nauw contact met de directie en zult ook bezoeken brengen aan 
klanten om Compaxo als organisatie te vertegenwoordigen. Je rapporteert hierbij aan de algemene 
Directeur vestiging Gouda.

De kwaliteitsafdeling bestaat uit zeven personen, drie QA/QC medewerkers (twee fulltime, één 
parttime), drie specificatiebeheerders (twee fulltime, één parttime) en jijzelf als Manager. Gezien het 
feit dat Compaxo flink aan het groeien is, zal er op een meer gestructureerde manier gewerkt moeten 
worden. Naast het schrijven van nieuwe protocollen, onderzoek je ook de mogelijkheden om het 
proces te automatiseren Dit met als doel het kwaliteitsniveau te optimaliseren.
 
Daarnaast horen de volgende punten tot je takenpakket:

Het vormgeven van het kwaliteitsmanagement van Compaxo
Verantwoordelijk voor de handhaving van de IFS, SKAL en Beter Leven certificering
Verantwoordelijkheid dragen voor het kwaliteitsbeleid en –borging van het product
Opstellen en sturen op KPI’s en het initiëren en coördineren van verbeterplannen
Interne audits en externe audits voorbereiden en uitvoeren, met daarna de bijbehorende 
opvolging
Het vertalen van klantwensen en wetgevingseisen in het beleid, geïmplementeerde procedures 
en specificaties
Verantwoordelijk voor de klachtenafhandeling

"Een interessante uitdaging voor een ervaren 
kwaliteitsmanager waarbij je persoonlijk kunt groeien en 

een directe invloed hebt op het resultaat van een 



succesvol familiebedrijf!"

Functie-eisen

Voor de vacature Manager Kwaliteit zijn wij op zoek naar een kandidaat die in staat is op een 
proactieve en resultaatgerichte wijze de kwaliteit van het product te waarborgen. Je bent iemand die 
zowel zelfstandig als in teamverband kan werken en een heuse troubleshooter. Verder ben jij een 
persoon die zich in een familiaire omgeving thuis voelt, ben je communicatief vaardig en kun jij 
structuur aanbrengen in ongeorganiseerde situaties. Je hebt de ambitie om een bedrijf naar een 
hoger niveau te helpen en je zet graag nieuwe projecten op. Daarnaast verwachten we dat de ideale 
kandidaat voor deze functie zich herkent in het volgende profiel:
 

Ben jij in het bezit van een hbo of wo diploma, in de richting van Levensmiddelentechnologie, 
Voeding en Diëtetiek, Food & Business of aanverwant
Heb jij reeds meerdere jaren ervaring binnen de kwaliteitszorg bij een 
voedingsmiddelenproducent, als kwaliteitsmanager of kwaliteit teamleider
Ben jij bekend met IFS, SKAL en Beter Leven
Ben jij ondernemend, zelfstandig en flexibel
Beheers jij de Nederlandse en Engelse taal uitstekend in woord en geschrift. Duits is een pre
Je begint elke dag tussen 7:00 uur en 9:00 uur en stopt tussen 16:00 uur en 18:00 uur. 

Aanbod

Naast een functie met een directe aanspreekcultuur en korte lijnen bij een grote nationale speler, 
biedt Compaxo jou een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket dat er als volgt uitziet:
 

Je komt direct in dienst bij Compaxo op basis van een jaarcontract en heb je uitzicht op een 
contract voor onbepaalde tijd
Zal jou salaris tussen de €4.500 en €6.000 per maand per maand zijn, en wordt je elke vier 
werken uitbetaald
Daarnaast ontvang je vakantiegeld (vakantietoeslag 8%) en een eindejaarsuitkering
Je krijgt 24 vakantiedagen, en 23 ADV dagen (deze kun je inwisselen voor extra salaris)
Compaxo heeft een eigen CAO
Verder hebben ze ook een pensioenregeling (VLEP)
Reiskostenvergoeding
Daarnaast worden jou relevante opleidingen en cursussen aangeboden, aansluitend op jou 
functie

Reageren

Compaxo Fijne Vleeswaren b.v. heeft ervoor gekozen deze vacature op exclusieve basis bij 
Professionals in Food uit te zetten. Wij nemen daarom de volledige werving en de eerste selectie 



voor onze rekening.

Bij interesse ontvangen wij jouw sollicitatie graag. Wij gaan uiteraard vertrouwelijk met jouw gegevens 
om en nemen altijd binnen vijf werkdagen contact met jou op.

Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?

Eerste telefonische selectie en nadere bespreking de vacature en opdrachtgever
Match? Introductie bij Compaxo
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor in Den Bosch
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij Compaxo
Tweede gesprek bij Compaxo
Arbeidsvoorwaardengesprek

Je hebt je nieuwe uitdaging te pakken! Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met 
Manon van Lieshout, Recruitment Consultant, via het telefoonnummer 085 105 0124. Zij staat je 
graag te woord!

Op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de levensmiddelenindustrie, maar is deze baan het net 
niet voor jou? Professionals in Food bemiddelt in heel Nederland voor food vacatures. Zit jouw 
vervolgstap nu niet tussen ons actuele aanbod, stuur ons dan een open sollicitatie. Wij nemen 
vervolgens binnen vijf werkdagen contact op om jouw wensen en ambities te bespreken en om je 
welkom te heten in ons netwerk. Join the club!

Volg Professionals in Food ook op LinkedIn en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze 
vacatures.

Overzicht

Locatie Gouda

Opleiding HBO

Ervaring Senior

Uren per week 32-40

Rijbewijs nodig Ja

Salaris range €4.500 - €6.000

Wanneer de vacature niet meer onder de gekoppelde URL geadverteerd staat dan kom je direct op 
onze overzichtspagina met vacatures uit. Mogelijk vind je daar alsnog de vacature onder een nieuwe 
URL. Anders is de vacature inmiddels verlopen.

SOLLICITEER BEKIJK VACATURE ONLINE

https://professionalsinfood.nl/solliciteer/
https://www.linkedin.com/company/2663966/admin/
https://professionalsinfood.nl/vacatures/
https://professionalsinfood.nl/solliciteer?vacature-id=3575
https://professionalsinfood.nl/vacatures/manager-kwaliteit-food-32-40-uur-hbo-wo/


Contactpersoon

Manon van Lieshout
Recruitment Consultant
085 105 01 24
m.vanlieshout@professionalsinfood.nl

Een goede selectie begint bij een goede inventarisatie. Met mijn open en 
kritische houding probeer ik voor beide zijden alle informatie zo helder mogelijk 
weer te geven. Ik ben enthousiast en vasthoudend. Vandaar dat ik kort op de 
processen zit om het hele werving- en selectieproces in de juiste banen te 
leiden.


