
Wij zijn opzoek naar een parttime kwaliteitscoördinator (24 uur) 
 
Bema BV  is een snelgroeiend bedrijf met ambitie dé verpakkingsspecialist in de 
voedingsmiddelenindustrie te zijn. We zijn gespecialiseerd in het maken van diverse kunststof- en 
faserdarmen, vacuümzakken, krimpzakken en lengtedarmen. Naast deze producten hebben we nog 
meerdere diensten die we kunnen aanbieden aan onze klant en hebben wij een eigen drukkerij waar 
we diverse producten kunnen bedrukken naar de wensen van de klant. Naast de productie werkt er 
ook nog een enthousiast team op de backoffice. O.a. een grafisch ontwerper, de accountmanagers, 
het administratieteam, een aantal managers en de directie.  
 
Als kwaliteitscoördinator bij Bema ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
kwaliteitsbeleid. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit; 
 

• Het up to date houden van het kwaliteitshandboek en erop toezien dat personeel volgens het 
kwaliteitshandboek werken; 

• Uitvoeren van controles die voortvloeien uit het HACCP-systeem zoals glas/hard plastic en 
hygiëne; 

• Uitvoeren van interne audits en het geven van advies in de vorm van corrigerende 
maatregelen of verbetervoorstellen In het geval van afwijkingen; 

• Controleren op de opvolging van verbeterpunten; 
• Het voorbereiden op externe audits vanuit BRC, ISO 9001 en HALAL; 
• Opvragen van productspecificaties bij onze leveranciers en klanten voorzien van actuele 

productspecificaties; 
• Kwaliteit vragen van klanten beantwoorden; 
• Klachten van klanten afhandelen 
• Wetgeving van voedselveiligheid en producten controleren op actualiteit 

 
Profiel kandidaat: 

• Ervaring als kwaliteitscoördinator in een voedingsmiddelenproductie-omgeving. 
• Ervaring met Microsoft office en outlook. 
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. De Duitse en/ of Franse 

taal is een pre. 
• Goede communicatieve vaardigheden  
• Geen 9 tot 5 mentaliteit 
• Persoonskenmerken: zelfstandig, georganiseerd, klant- en oplossingsgericht, stressbestendig, 

flexibel, accuraat en een teamspeler 
• Woonachtig in de omgeving van Waddinxveen 
• Parttime beschikbaar (24 uur) 

 
Arbeidsvoorwaarden 

• Uitdagende functie binnen een professionele werkomgeving met veel zelfstandigheid. 
• Een collegiale en informele sfeer binnen het team 
• De mogelijkheid tot een vast contract, bij goed functioneren 
• Passende salariëring conform functie, opleiding en ervaring 
• Pensioenregeling 

 
Kortom een functie met veel verantwoordelijkheid waarbij je eigen inbreng erg op prijs wordt 
gesteld.  



 
Reacties die niet aansluiten op de functie eisen worden niet in behandeling genomen. 
 
Wil jij ook onderdeel worden van de Bema familie: Stuur dan je CV en motivatie naar onderstaand 
emailadres.  
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Chyrell George (HR)  via 0182-549087 of de e-mail 
c.george@bemabv.com  
 
 


