Bedrijfsinformatie
Maître Paul B.V. gevestigd te Tilburg heeft zich ontwikkeld tot één van de grotere industriële banketbakkerijen van
Europa en maakt sinds april 2012 onderdeel uit van het Japanse bedrijf Châteraisé. Bij de locatie Tilburg werken
circa 220 medewerkers. Maître Paul is marktleider in diepvries gebak.
Voor het managen en aansturen van zowel de afdelingen QA en QC, zijn wij op zoek naar een proactieve

KAM MANAGER
(fulltime)

De functie
Als KAM Manager ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het KAM-beleid en het op een correcte en
adequate manier uitvoeren hiervan. Je speelt een grote rol in het kwaliteit verbeterprogramma om kwaliteit op een
hoger niveau te krijgen en het daar te houden, zodat we aan de hoge Japanse eisen kunnen voldoen. Dit
programma borg je en je zorgt voor een nauwe samenwerking met Operations en het MT. Hiernaast ben je ook
verantwoordelijk voor het behalen en behouden van de kwaliteitscertificaten zoals BRC en IFS en voor arbo en
milieu. Tevens signaleer je verbeterpunten en ben je verantwoordelijk voor het initiëren en (laten) implementeren
van verbetervoorstellen op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu.
In deze functie ben je onderdeel van het Management Team en geef je leiding aan de afdeling QA en QC. Je werkt
nauw samen met de collega’s van het Management Team en van de afdelingen Productie, Technische Dienst,
Hygiënische Dienst, Inkoop en Productontwikkeling.
Profiel
Om in deze functie goed tot je recht te komen is het van belang dat jij jezelf herkent in het onderstaand
geschetste profiel:
 HBO/WO werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting van Levensmiddelentechnologie;
 Minimaal 5 jaar ervaring in een kwaliteitsfunctie, binnen een productieomgeving in de food sector. Waarvan
3 jaar ervaring in een leidinggevende rol;
 Ruime kennis van de huidige systemen op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu (o.a. BRC, HACCP, IFS);
 Daadkrachtige, overtuigende people manager die pragmatisch is ingesteld en streeft naar efficiënte en
praktische werkprocessen;
 Communicatief sterk en doortastend op verschillende niveaus, intern en extern, ook in het Engels
 Gedreven om continu te verbeteren.
Kerncompetenties
 Motivator
 Resultaatgericht
 Team player





Overtuigingskracht
Planmatig werken
Analytisch

Aanbod
Niet alleen onze producten, maar ook onze mensen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Er is ruimte voor
dynamiek, persoonlijke aandacht, opleiding, ontwikkeling en een prettige werkomgeving. De bedrijfscultuur is
informeel, en stelt zelfstandigheid en initiatief op prijs. Een marktconform beloningspakket maakt dit aanbod
compleet.
Reageren
Graag ontvangen wij van jou een motivatiebrief en Curriculum Vitae per e-mail:
personeelenorganisatie@maitrepaul.com
Note voor recruitmentbureaus: we werken met zorgvuldig geselecteerde bureaus. Acquisitie op basis van deze vacature is niet zinvol noch gewaardeerd. Het verzenden van
ongevraagde profielen zal betekenen dat deze kandidaten worden behandeld als directe sollicitaties.

