
 
 
 
 

 
 

 

Functie omschrijving – Kwaliteitsmedewerker  

Wil jij werken binnen een internationale werkomgeving, waarin jij controles 

uitvoert op het gehele productieassortiment van Krijn Verwijs? Dan is dit dé 

vacature voor jou!  

Als kwaliteitsmedewerker ben je verantwoordelijk voor de controle van alle in- en 

uitgaande producten. Deze producten controleer je op mogelijke 

productafwijkingen. Daarnaast is het jouw taak om alle controles goed te 

registreren zodat we data opbouwen waarmee we naar de toekomst toe, 

verbeteringen kunnen aanbrengen in onze processen.  

Om de kwaliteit en de voedselveiligheid te blijven waarborgen, ben jij betrokken 

bij het gehele productieproces. Je monitort het proces continu, hierdoor kun jij 

met je collega’s een bijdrage leveren aan de optimalisatie van deze processen.  

 

Verder ben je ook verantwoordelijk voor:  

- Het in teamverband uitvoeren en registeren van kwaliteitsgerichte 

product- en procescontroles, 

- Het bemonsteren van binnenkomende producten, 

- Het prepareren van monsters voor (extern) microbiologisch 

onderzoek, 

- Het rapporteren over je bevindingen aan de kwaliteitsmanager / 

productie. 

 

Opleiding en ervaring: 
- Je hebt mbo werk- en denkniveau en bij voorkeur heb je een 

afgeronde opleiding richting kwaliteit 

- Ervaring in kwaliteitscontrole en enige kennis van HACCP- en 

hygiënevoorschriften. Dat is mooi meegenomen! 

- Microsoft Office is voor jou geen onbekend terrein. 

- Naast Nederlands, spreek je ook de Engelse taal . 

- Voor het monitoren en optimaliseren van de processen, heb je een 

goed analytisch vermogen. 

Wij bieden: 
- een afwisselende en verantwoordelijke functie in een dynamische 

werkomgeving, 

- een goed pakket arbeidsvoorwaarden, 

- trainings- en opleidingsmogelijkheden. 

 

 



 
 
 
 

 
 

Dit zijn wij 
Sinds 1880 leven wij als familiebedrijf van de zee. Zoals het getij van de zee 

bewegen wij in het ritme mee. Dit zorgt voor uitdagingen, maar die draaien wij 

om naar kansen. Met alleen de zee als smaakmaker, zorgen onze kwekers met 

liefde voor de beste kwaliteit. Alleen het allerbeste gaat elke dag vers naar onze 

klanten. Samen dragen we zorg voor onze zee. Wij willen de zee beter 

achterlaten voor de volgende generaties. Zodat ook zij kunnen genieten van al 

het allerbeste dat de zee te bieden heeft.   

Krijn Verwijs Yerseke B.V. 

t.a.v. de afdeling Personeelszaken 

Postbus 67, 4400 AB Yerseke. 

Wil je vooraf meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met  

meneer E. Louwerse  (tel. 0113 – 579020, e-mail: erik@verwijs.com) 

Heb je belangstelling voor deze functie? 
Stuur dan je sollicitatiebrief met CV vóór 21 juni 2022 naar: cbarto@verwijs.com 

of bel naar 0113 – 5790019.  
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