Bij SOLINA Netherlands BV draait alles om de juiste smaak, toepassingen,
gebruiksgemak en voedingswaarde van onze producten.
In onze fabrieken in Rotterdam en Nieuw-Vennep ontwikkelen en produceren we
onder andere kruidenmixen, sauzen, marinades en dressings.
Onze klanten zijn zeer divers: restaurants, (vlees-)industrie, ambachtelijke
slagers, producenten van kant-en-klaar maaltijden en snacks en andere
voedingsmiddelenproducenten.
SOLINA Netherlands BV maakt deel uit van de SOLINA Groep met ruim 1600
medewerkers in 15 productielocaties in Europa.
Het Specificatiebeheer team maakt deel uit van de afdeling Quality. In onze fabriek in
Nieuw Vennep zorgen de Specificatiebeheerders (3) voor het beheren, controleren en
goedkeuren van inkoop- en eindproductspecificaties in het specificatiebeheersysteem.
Wij zoeken momenteel een Specificatiebeheerder (m/v).
De Specificatiebeheerder (m/v) rapporteert aan de Quality Manager. Er wordt heel
nauw samengewerkt met afdelingen binnen Solina Netherlands, zoals Inkoop, R&D en
Production, om ervoor te zorgen dat we steeds kwalitatief hoogwaardige producten
maken en uitleveren conform de daaraan door de wet gestelde eisen. De
Specificatiebeheerder (m/v) heeft ook een belangrijke taak in het continu
verbeterproces door feedback aan andere afdelingen te geven over toepassing van
wetgeving m.b.t. het product en het proces.
De taken in de rol van Specificatiebeheerder (m/v ) zijn veelomvattend. Je bent
daarom onder andere bezig met:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opstellen en beoordelen van specificaties, op chemische (incl. allergenen) en
microbiologische geschiktheid;
Overleggen met Inkoop en Sales indien wensen en eisen vanuit Solina of onze
klanten niet overeenstemmen met de opgave van de leveranciers;
Onderhouden contacten met leveranciers in binnen- en buitenland op het gebied
van inkoopspecificaties;
Beantwoorden van klantvragen over declaraties, allergenen en andere
kwaliteitszaken;
Opstellen van de wettelijk verplichte aanduidingen van (retail) etiketten en
inhoudelijke controle;
Invoeren van gegevens in verschillende klantspecificaties/klantsystemen volgens
de klanteisen;
Verzorgen van questionnaires voor verschillende klanten;
Afhandelen van klachten van klanten;
Opvragen en beoordelen migratietesten verpakkingen.

Om deze afwisselende functie goed uit te voeren, breng je het volgende mee:
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van voeding of
levensmiddelentechnologie
Enkele jaren relevante werkervaring
Affiniteit met administratieve werkzaamheden
Kennis van wet en regelgeving op het gebied van voedingsmiddelen
Communicatief vaardig
Accuraat, doortastend en systematisch
Overtuigingskracht en oog voor detail
Goede beheersing van de Engelse taal

Interesse in deze functie? Reageer dan en stuur een korte motivatiebrief plus je CV
aan: marcel.cuiper@solina-group.nl.

