
Weerribben Zuivel BV 

Al meer dan 25 jaar voorziet Weerribben Zuivel BV biologische winkels, horeca en de industrie van 
biologische zuivelproducten. Weerribben Zuivel BV is een biologische zuivelboerderij die al generaties 
toebehoort aan Familie de Lange en is gesitueerd aan de rand van het grootste laagveen moeras van 
Europa, Nationaal Park Weerribben-Wieden.  

Weerribben Zuivel BV levert een groot assortiment hoge kwaliteitsproducten voor zowel de consument, 
horeca als de industrie. Al deze producten zijn biologisch gecertificeerd en sinds 2016 produceert 
Weerribben Zuivel BV ook producten van biodynamische kwaliteit. De biodynamische melk wordt 
geproduceerd door 25 biodynamische Demeter gecertificeerde melkveehouders. Al onze 
zuivelproducten moeten voldoen aan onze hoge standaarden op het gebied van uiterlijk, smaak, 
consistentie en microbiologische kwaliteit.  

De organisatie groeit snel, daarom zijn wij opzoek naar: 

 

Kwaliteitsmanager Zuivel (m/v)  Fulltime 

 
Functieomschrijving 
De gezochte man of vrouw moet er voor zorgen dat de kwaliteitsstandaarden, gebaseerd op Skal, 
Demeter, BRC en andere certificeringen op het hoogste niveau gehandhaafd blijven. Hij of zij is intensief 
betrokken bij het hele bedrijfsproces, heeft intensieve contacten met proces en productie, maar zo nodig 
ook met leveranciers, afnemers, certificerende instellingen en overheden. De kwaliteitsmanager is 
verantwoordelijk voor het opstellen, monitoren en uitvoeren van de kwaliteitscontrole als ook voor het 
residu- en microbiologisch monitoringsplan. Hij of zij zorgt dat alle relevante kwaliteitscertificaten altijd 
up to date zijn en lost eventuele problemen snel en effectief op. Een belangrijk deel van het werk is 
zorgen dat de productie over de juiste instructies beschikken om aan de eisen van certificering en 
klanten te voldoen. Hij / zij stelt processen op, maakt verbeterplannen voor kwaliteitsknelpunten en 
monitort de doorgevoerde verbeteringen. Hij / zij coördineert de uitvoering van externe audits, en zorgt 
dat de certificaten van de verschillende instanties altijd op up to date zijn. De juiste kandidaat heeft oog 
voor nieuwe trends en ontwikkelingen en past deze daar waar nodig toe in analyses en productie 
aanpak. 
 
Functie-eisen 
De juiste kandidaat heeft een proactieve, accurate en gestructureerde wijze van werken. Hij of zij neemt 

initiatief en voelt zich verantwoordelijk voor kwaliteitshandhaving en verbetering. Kennis en ervaring met 

de bekende kwaliteitsnormen/certificeringen (zoals SKAL, DEMETER, IFS, BRC, ISO, etc) is 

noodzakelijk. De juiste man of vrouw beschikt over ervaring met kwaliteitsborging in de biologische 

(zuivel) sector. De kandidaat beschikt over een stevige persoonlijkheid, zowel overtuigend als tactisch. 

Een goede beheersing van Engels en Nederlands is absoluut nodig. Kandidaten die graag fulltime 

werken in een snel groeiend bedrijf met een platte organisatie in een informele omgeving zijn welkom.  

 

Dit is een veelzijdige fulltime functie met veel eigen verantwoordelijkheid, een marktconform salaris, 

uitstekende arbeidsvoorwaarden en flexibele werktijden. Er is veel ruimte voor eigen initiatief. Reageer 

direct als jij de man of vrouw met verstand van kwaliteit en kwaliteitsbewaking bent.  

Wij bieden jou;  

- Een uitdagende, veelzijdige en zeer verantwoordelijke functie.  

- Een leuke en interessante groep collega’s met verschillende nationaliteiten en achtergronden.  

- Een snelgroeiend en platte organisatie met uitstekende werksfeer.  

- Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je motivatiebrief en CV naar thijs@weerribbenzuivel.nl  

mailto:thijs@weerribbenzuivel.nl

