
Voor onze afdeling Kwaliteit zijn wij op zoek naar een Kwaliteitsmedewerker met affiniteit met 
de tuinbouwsector en de motivatie om processen en werkzaamheden te optimaliseren.

Kwaliteitsmedewerker Substraat (m/v)
32 uur per week (in overleg)

De werkzaamheden
Als Kwaliteitsmedewerker voer je visuele, chemische en fysische grondstof- en productcontroles uit en 
monitor je de productieprocessen op onze productielocatie in Poeldijk. De data verwerk je in een registratie-
programma en de daarvoor bestemde databases en rapporteer je aan de Kwaliteitsmanager. Daarnaast 
verzorg je het onderhoud van de meet- en hulpmiddelen en zorg je dat de bewaarmonsters correct worden 
beheerd. In samenwerking met het productieteam en de Kwaliteitsmanager controleer en optimaliseer je 
procedures en productieprocessen en draagt zo bij aan het verder ontwikkelen van ons kwaliteits-
managementsysteem. 

Je bent collega’s behulpzaam waar nodig en ondersteunt ze bij het behalen van de kwaliteitsdoelstellingen en 
je bent de back-up van de kwaliteitsmanager bij diens afwezigheid. Je werkt vanuit onze vestiging in Poeldijk.

Wij zoeken iemand die
minimaal op MBO+-niveau denkt en werkt;
enige jaren relevante werkervaring heeft in een soortgelijke functie; 
kennis en ervaring heeft op het gebied van kwaliteitssystemen;
kennis heeft van de professionele tuinbouw (kennis van potgrond en substraten is een pre);
een goede beheersing van Nederlands en Engels heeft;
zowel zelfstandig als in teamverband kan werken;
accuraat en vasthoudend is en gestructureerd en nauwkeurig werkt.

Wat bieden wij
Een afwisselende en uitdagende functie met een salaris en arbeidsvoorwaarden die passen bij de functie. 
Een informele bedrijfscultuur met gemotiveerde collega’s en doorgroeimogelijkheden in een professionele 
organisatie waar innovatie, klantgerichtheid en collegialiteit centraal staan.

Werken bij
Van der Knaap is een groep van ondernemingen gespecialiseerd in het ontwikkelen van hoogwaardige 
oplossingen voor beworteling en groei. Van der Knaap Groep is in korte tijd uitgegroeid tot de top in de 
professionele tuinbouw, zowel nationaal als internationaal.

Sollicitaties
Ben jij de Kwaliteitsmedewerker die wij zoeken? Dan nodigen wij je van harte uit om te reageren. Stuur je 
CV en een korte motivatie naar Nicole Koreman via HR@vanderknaap.info. Neem voor informatie over 
deze functie contact op met Bas Schregardus, tel. 0174-212224.

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.
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