
In verband met de groei van ons bedrijf 

zijn wij op zoek naar een enthousiaste

Gebr. Smits Zevenhuizen is 

een innovatief internationaal 

georiënteerd bedrijf. Wij 

zijn actief in de productie en 

verwerking van diervoeder 

en kaas. Ons bedrijf houdt 

zich bezig met het ophalen 

van zijstromen uit de 

levensmiddelenindustrie. 

De opgehaalde producten, 

zoals snoep, koek, chocolade,

kaas e.d. welke tijdens het 

productieproces vrijkomen, 

worden vervolgens binnen 

ons bedrijf verwerkt.

Offi ce Support
MEDEWERKER M/V
Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten en leveranciers, 

en zorgt ervoor dat al hun vragen in goede banen worden geleid. 

Daarnaast ondersteun je de administratie bij hun dagelijkse werk-

zaamheden. De werkzaamheden zijn zeer afwisselend en bestaan 

uit onder andere de volgende taken :

• Afhandelen van binnenkomende post, e-mail en telefoon

• Opnemen van bestellingen

• Behandelen van vrachtbrieven van leveranciers en afnemers. 

• Uitvoeren van droge stof metingen

• Ondersteunen van de administratie

• Archiveren van documenten

Wat verwachten we van je:

• MBO – niveau met minimaal 

 3 jaar relevante werkervaring

• Klantvriendelijke en dienst-

 verlenende houding

• Goede beheersing Nederlandse 

 taal in woord en geschrift

• Zelfstandig en nauwkeurig 

 kunnen werken

• Flexibel in het afwisselen van 

 de werkzaamheden

• Goede beheersing van MS Offi ce

Wat bieden wij je:

• 20 – 40 uur 

• Salarisindicatie

 €2.200 - €2.500 op basis 

 van 40 uur en afhankelijk 

 van leeftijd en ervaring.

• Goede secundaire 

 arbeidsvoorwaarden o.a. reis-

 kostenvergoeding.

• Uitzicht op een vast dienstverband

• Prettige werksfeer

• Open cultuur

Interesse?
Is jouw interesse gewekt 

dan nodigen wij je uit te 

reageren. 

Graag zien we jouw reactie 

voor 15 november 2017 

tegemoet in onze mailbox: 

laurasmits@smitsinfo.nl.

Voor vragen kun je tevens 

contact opnemen met Laura 

Smits (06 12 42 75 75).

25 april 2018

Binnen ons bedrijf zijn we op zoek naar een gemotiveerde

 

Kwaliteitsmedewerker
M/V 20 uur
 
Je bent binnen het bedrijf verantwoordelijk voor de kwaliteitssystemen 
en daarbij streef je constant naar verbeteringen binnen het productie-
proces. De werkzaamheden zijn afwisselend en bestaan onder andere 
uit de volgende taken:
 

• Het op orde houden van de verschillende kwaliteitssystemen 

zoals o.a. GMP+ en FSSC 22000

• Het verzorgen van interne audits

• Het begeleiden, coördineren en opvolgen van externe audits 

binnen het bedrijf

• Het onderhouden van contacten met leveranciers en afnemers 

op het gebied van kwaliteit

• Het registreren en afhandelen van kwaliteitsklachten en het  

initiëren van relevante aanpassingen binnen het productieproces

• Het doen van audits bij toeleveranciers

• Het op orde houden van het Arbobeleid

• Presentaties verstrekken binnen het bedrijf

Wat verwachten we van je:

• Minimaal HBO opleiding

• 2 jaar relevante werk ervaring 

op het gebied van kwaliteits-

systemen

• Accuraat en doortastend

• Communicatief vaardig

• Kennis van de Engelse en 

Duitse taal

• Goede beheersing van  

MS Office

Wat bieden wij je:

• 20 uur

• Salarisindicatie e2.500 - e3.000 

op basis van 40 uur en afhanke-

lijk van opleiding en werk-

ervaring

• Goede secundaire arbeids-

voorwaarden o.a. reiskosten-

vergoeding, pensioenregeling 

• Prettige werksfeer

• Open cultuur


