
Van Marcke Chips is in 2003 gestart als familiebedrijf en is BRC, IFS en 
Skal gecertificeerd. Wij produceren in onze fabriek in Kapelle-Biezelinge 
chips en snackpellets voor de industrie en retail. De chips worden 
gemaakt van aardappel en verschillende groentes zoals wortel, rode biet, 
pastinaak en zoete aardappel. Onze compacte organisatie en werkwijze 
kenmerken zich door korte lijnen, flexibiliteit en maatwerk. Binnen Van 
Marcke Chips werken wij met een jong en gedreven team. Op dit moment 
is er ruimte voor vervanging / uitbreiding in ons team en daarom zijn wij 
op zoek naar jou om ons team te komen versterken als:

QESH Assistant (fulltime)
De QESH Assistant ondersteunt de QESH Manager met alle voorkomende 
werkzaamheden op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu. Dit omvat 
onder andere het mede zorgdragen voor de implementatie en een 
uniforme toepassing van het kwaliteit - Arbo en milieubeleid en het 
beheren van de BRC, IFS en Skal systemen. Tevens zal de QESH Assistant 
diverse QC werkzaamheden uitvoeren ter ondersteuning van de QC 
medewerker.

Werkzaamheden bestaan onder andere uit:
	 ➣  Het in stand houden en doen functioneren van het KAM-beleid;
	 ➣  Ondersteunen bij de ontwikkeling, opstelling en uitvoering van BRC, IFS 

en Skal systemen;
	 ➣  Ondersteunen bij audits, zowel van klanten als certificerende 

instellingen, inclusief de afhandeling ervan;
	 ➣  Uitvoeren van interne audits, GMP-hygiëne en glas-plastic audits en 

verwerken van de resultaten;
	 ➣  Voorstellen van corrigerende, correctieve en preventieve 

maatregelen;
	 ➣  QC werkzaamheden, zoals; vochtbepaling, zoutbepaling, 

vetgehalte bepaling en diverse andere voorkomende laboratorium 
werkzaamheden.

Profiel:
	 ➣  Niveau 4 werk- en denkniveau;
	 ➣  Kennis en ervaring met BRC en IFS Food systemen;
	 ➣  Interne auditor voor voedselveiligheid systemen;
	 ➣  Kennis en ervaring met Arbo en milieu systemen is een pré; 
	 ➣  Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord  

en geschrift. 

Competenties: 
Zelfstandig, proactief, juiste prioriteiten stellen, stressbestendig, 
gestructureerd, besluitvaardig. 

Aanbod: 
Wij bieden een uitdagende en veelzijdige functie waarin je ruimte en 
verantwoordelijkheid krijgt. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden en 
conform salaris. 

Geïnteresseerd? 
Stuur dan jouw motivatiebrief met CV naar: Van Marcke Chips, t.a.v. 
Personeelszaken, Handelsweg 10, 4421 SJ, Kapelle-Biezelinge of mail 
naar solliciteren@vanmarckechips.nl met als onderwerp QESH Assistant. 
Inhoudelijke vragen over de functie kunnen ook naar dit emailadres 
gemaild worden. 
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.vanmarckechips.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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