
Functie
• Verantwoordelijk voor het borgen en verder 

ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid 
• Aanspreekpunt voor alle 

kwaliteitsaangelegenheden; intern voor 
alle collega’s, extern voor klanten en 
leveranciers 

• Up-to-date houden van het 
kwaliteitshandboek, specificaties, 
etikettering etc. 

• Zorgdragen voor de uitvoering en 
begeleiding van audits en de afhandeling 
van actiepunten 

• Bijhouden van (internationale) wet- en 
regelgeving, hierop anticiperen en relevante 
ontwikkelingen en kansen signaleren  

• Nauw betrokken bij de 
productontwikkelingsprojecten 

• Nemen van adequate beslissingen en in 
gang zetten van acties waar nodig

• Rapporteren aan de Directie.

Profiel 
• BSc of MSc opleiding, studie 

Levensmiddelentechnologie of vergelijkbaar
• Relevante werkervaring op het vlak van QA 

in een productieomgeving 
• Kennis van kwaliteitssystemen en wet- en 

regelgeving 
• Werkt zelfstandig, heeft overzicht en kan 

goed prioriteiten stellen 
• Denkt in oplossingen en neemt beslissingen 

op basis van gedegen en actuele kennis 
• Communiceert open en overtuigend op alle 

niveaus, binnen en buiten de organisatie
• Is betrokken en voelt zich thuis in een no-

nonsense omgeving 
• Persoonskenmerken: anticiperend, 

doortastend, energiek, accuraat, analytisch 
en teamspeler.

Reactie
Indien je geïnteresseerd bent in bovengenoemde functie verzoeken wij je contact op te nemen 
met Annemarie van den Bos, telefoon: 0317-468686 / 06-53310126 of te solliciteren via onze 
website www.dupp.nl, dan wel jouw reactie te e-mailen naar info@dupp.nl

Nutripet heeft voor deze vacature DUPP geselecteerd als enige recruitmentpartner.

VEELZIJDIGE ROL IN EEN DYNAMISCHE EN ONDERNEMENDE OMGEVING 
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Nutripet (www.oknutripet.com) is opgestart in 2003, dit 
familiebedrijf is al snel uitgegroeid tot een grote internationale 
speler in het ontwikkelen en produceren van snacks voor honden 
en katten. Dagelijks werken er ± 50 mensen. Nutripet heeft een 
groot assortiment aan biscuits en dental sticks, alles wordt onder 
private label vermarkt. Je vindt de snacks bij de grote retailers 
en dierenspeciaalzaken in heel Europa en natuurlijk ook in 
Nederland. Nutripet onderscheidt zich door de goede kwaliteit, 
klantgerichtheid en betrouwbaarheid. Het assortiment wordt 
steeds verder uitgebouwd door nieuwe producten en varianten 
zoals de klant het graag wil. Door dit ondernemerschap blijft 
Nutripet groeien en worden er ook al stappen gezet buiten 
Europa. Kwaliteit staat voorop en is door de hele organisatie goed 
georganiseerd en geborgd, mede hierdoor is Nutripet IFS Higher 
Level gecertificeerd. De Kwaliteitsmanager gaat intern doorgroeien 
en geeft graag het stokje over aan een enthousiaste en betrokken 
opvolger die zowel zelfstandig als hands-on is. 


