
Voor onze afdeling Kwaliteit zijn wij op zoek naar een Kwaliteitsmanager Kokos met affiniteit met 
de tuinbouwsector, innovatie binnen de sector en de drive en motivatie om processen en 
werkzaamheden te optimaliseren.  
 

Kwaliteitsmanager  
Kokosproductie en verwerking (m/v) 

40 uur per week 
 
De werkzaamheden: 
Als Kwaliteitsmanager Kokos ben je verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling, optimalisatie en 
borging van productieprocessen bij zowel de productie van de grondstof kokos alsmede de verwerking 
hiervan tot een kwalitatief hoogwaardige substraat en/of bewortelingsmedium. Hierbij lever je input bij het 
onderhouden en verder ontwikkelen van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Je controleert de 
bedrijfsvoering middels het uitvoeren van interne audits, analyseren van Kwaliteit Prestatie Indicatoren,  
bedrijfs- en locatiebezoeken en het begeleiden van externe audits. Je signaleert knelpunten en bent 
gedreven om deze om te zetten naar kansen en hier pro actief mee aan de slag te gaan. Je laat je niet 
leiden door belemmerende omstandigheden en overtuigingen, maar treedt dan met overtuiging en 
enthousiasme handelend op. Je bent een vraagbaak voor Productie, R&PD en Sales en zorgt bij klachten 
voor een correcte afhandeling. Met andere woorden: als Kwaliteitsmanager Kokos ben je het 
aanspreekpunt, vraagbaak en sturende factor aangaande kokosproducten binnen de Van der Knaap 
Groep. Kwaliteitsbewustzijn, heldere communicatie, zowel zelfstandig als in teamverband kunnen 
opereren en mensen kunnen enthousiasmeren staan hierbij centraal!  Omdat de meeste locaties niet in 
Nederland gevestigd zijn, is met enige regelmaat reizen een onderdeel van de functie.  
Standplaats is Honselersdijk.  
 
Wij zoeken iemand die: 

 creatief, doortastend en inventief is en minimaal op HBO niveau denkt en werkt;  

 accuraat, stressbestendig en oplossingsgericht is; 

 minimaal vijf jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie heeft; 

 kennis en ervaring heeft met betrekking tot kwaliteitssystemen;   

 affiniteit heeft met en kennis heeft van de tuinbouwsector;   

 helder en direct communiceert; 

 kwaliteitsbewust en zelfstandig is; 

 mensen enthousiasmeert en in beweging zet; 

 een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal heeft (Spaans en Duits is een pré); 

 een flexibele en dienstverlenende instelling heeft; 

 in buitenlandse zakenreizen een uitdaging ziet.  
 

Werken bij 
Van der Knaap is een groep van ondernemingen gespecialiseerd in het ontwikkelen van hoogwaardige 
oplossingen voor beworteling en groei. De Van der Knaap Groep is in korte tijd uitgegroeid tot de top in de 
professionele tuinbouw, zowel nationaal als internationaal. Binnen Van der Knaap staan innovatie, 
klantgerichtheid en collegialiteit centraal. 
 
Sollicitaties 
Herken jij je in bovenstaand profiel? Reageer dan door het sturen van een korte motivatie en CV naar: 
HR@vanderknaap.info.  
Neem voor informatie over deze functie contact op met dhr. Peter Quik, tel. 0174-296606. 

 
Op deze vacature en op ons selectietraject is ons privacy statement van toepassing. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld. 

https://www.vanderknaap.info/nl/privacy-statement

