
 
 
 

QA Officer 24-32 uur 

 

Heb jij kwaliteit hoog in het vaandel staan en voorkom je liever problemen dan dat je ze achteraf moet 

oplossen? Wil jij werken met softijs, schepijs, oublies en sprinkles en onderdeel zijn van de lekkerste sector 

van Nederland?  Als kwaliteitsmedewerker draag je bij aan het opzetten en onderhouden van 

kwaliteitssystemen binnen onze bedrijven en zorg je dat iedereen deze zomer een lekker maar vooral veilig 

ijsje kan eten! 

Ben jij een kritische kwaliteitsmedewerker met oog voor detail, die zowel zelfstandig als in teamverband kan 

werken? Reageer dan snel op deze mooie kans!  

 

Wie zijn wij? 

Delivering Delights Together, dat doen we bij Nic. Met drie bedrijven in de Benelux zijn wij dé speler op de 

Nederlandse ijsmarkt. Laan Heiloo levert al meer dan 70 jaar de lekkerste ingrediënten en benodigdheden 

voor het maken van schepijs. Hadecoup doet hetzelfde voor onze Belgische klanten. Nic Nederland levert 

alles voor de leukste softijsjes. Tot slot levert Win Equipment een voor Europa uniek product: de Nissei 

Softijs- en Milkshake machine.   

 

In deze functie werk je nauw samen met de kwaliteitsmanager maar zal je ook veel zelfstandig gaan werken. 

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden heb je veel contact met collega’s binnen het Benelux team en 

leveranciers. Je wordt onderdeel van een internationaal kwaliteitsteam en hebt contact met je collega’s 

binnen Europa.  

Met ons super diverse team van ruim 75 collega’s leveren wij dagelijks “joyful moments” voor elkaar en 

voor onze klanten.  

 

Wat ga je doen? 

• Productkeuringen organiseren 

• Ondersteunen bij externe en interne audits 

• Uitvoeren van controlerondes op verschillende locaties  

• Behandeling van klant- en leveranciersklachten  

• Reduceren van het aantal klachten door uitvoeren van oorzaakanalyses en verbetertrajecten  

• Het up-to-date houden van GFSI certificaten, specificaties en analyses van leveranciers  

• Het maken van specificaties in PSinFoodservice 

• Helpen het kwaliteitsbewustzijn te verhoren door medewerkers te coachen en adviseren over 

kwaliteitszaken 

• Ondersteunen bij het implementeren van nieuwe kwaliteitssystemen.  

 

Wat behoort tot de mogelijkheden? 

• Het volgen van trainingen over o.a. HACCP, oorzaakanalyses of allergenencalculatie.  

• Het volgen van een interne training tot leverancier auditor en het uitvoeren van leveranciersaudits 

in Europa.  

• Het volgen van food conferences  

 

 



 
 
 

Wat neem je mee? 

• Achtergrond in Food (door middel van ervaring of opleiding)  

• Ervaring met kwaliteitssystemen (BRC,IFS) in de foodsector, bijvoorbeeld vanuit stage of eerdere 

werkervaring 

• Bereid om naar onze vier locaties te reizen – Rijbewijs  

• Bedreven in zowel de Nederlandse als Engelse taal  

 

Wat bieden wij jou? 

• De functie van QA Officer is een functie voor 24 tot 32 uur per week 

• Je ontvangt, afhankelijk van jouw kennis en ervaring, een maandelijks salaris tussen de €2.600,00 en 

€3.200,00 o.b.v. 36 uur 

• 25 vakantiedagen per jaar 

• Pensioenregeling conform Zoetwaren CAO  

• Reiskostenvergoeding 

• Een contract voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vast dienstverband  

• Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen  

• Je wordt onderdeel van een superleuk team waar veel ruimte is voor jouw ideeën en je de ruimte 

krijgt om jezelf te ontwikkelen 

• Bij Nic kun je flexibel werken en wisselend aanwezig zijn op de verschillende locaties in Waddinxveen, 

Bunschoten of Heiloo, maar ook gedeeltelijk thuiswerken behoort tot de mogelijkheden 

• Een financieel gezond bedrijf waar geïnvesteerd wordt in de medewerkers 

• En natuurlijk heel veel ijsjes!  

 

 

Voel jij je aangetrokken tot de functie van QA Officer? Of wil je meer informatie over de inhoud en de 

sollicitatieprocedure? Stuur dan je CV en motivatie naar onze HR manager Delia Berendsen via 

delia.berendsen@nicbenelux.nl 

 

Irene Kok beantwoord graag je vragen over de inhoud van de functie. Je bereikt haar op 0612883761. 
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