Quality Produce International (Q.P.I.) is een toonaangevende importeur en exporteur van ruim 400
verse producten. Q.P.I. maakt onderdeel uit van een internationale groep van bedrijven. Naast een
handelscentrum in De Lier beschikt Q.P.I. over vestigingen in Spanje en Duitsland.
Door vaste relaties met telers in Nederland en in het buitenland en een eigen productielocatie, kunnen
de klanten in Europa jaarrond beleverd worden. Q.P.I. richt zich met haar dienstverlening op retail,
wholesale, foodprocessing en foodservice. Daarnaast wordt een deel van de producten verkocht
onder eigen merk, Sensation (aubergines, komkommers, paprika’s en trostomaten) en Magic
(premium tomaten). Q.P.I. kent een grote mate van flexibiliteit waarbij service hoog in het vaandel
staat. “Wat we afspreken komen we na” is het credo van Q.P.I.
In de afgelopen jaren is het bedrijf jaarlijks gegroeid, vanwege deze groei is Q.P.I. op zoek naar
kandidaten voor de volgende functie:

Medewerker Technische Dienst
In deze dynamische functie ben je verantwoordelijk voor de machines en logistieke middelen in onze
loods. De focus ligt op het verhelpen van storingen, onderhouden van de productielijnen (zowel
mechanisch als elektrisch), en logistieke middelen om ervoor te zorgen dat alles gesmeerd blijft lopen.
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:
•
•
•
•
•

het onderhouden en (beperkt) modificeren van de productie- en verpakkingsapparatuur/-lijnen;
het onderhouden en modificeren van rijdend materieel;
Je bent mede verantwoordelijk voor het oplossen van mechanische en elektrotechnische
storingen;
beoordelen van de staat van onderhoud, noteren van bevindingen en herstellen van (dreigende)
mankementen;
registreren van uitgevoerde werkzaamheden

Functie eisen
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau;
Je hebt een technische achtergrond bij voorkeur kennis van mechaniek en elektrotechniek;
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
Je bent flexibel en beschikt over goede communicatieve eigenschappen;
Je kunt goed zelfstandig en in teamverband werken,

Voor de bovenvermelde vacature geldt dat de ideale kandidaat graag werkt in een omgeving waar
eigen initiatief, improvisatie- en doorzettingsvermogen vanzelfsprekend zijn en zich graag wil
ontwikkelen en doorgroeien.
Wij bieden een functie in een jonge en uitdagende werkomgeving met een enthousiast team en een
beloning die past bij het niveau van de functie.

Reageren op deze functies:
Heb je belangstelling voor deze functie en voldoe je aan de functie eisen?
Stuur dan je schriftelijke sollicitatie, voorzien van c.v., aan: hr@qpi.nl.
Quality Produce International (Q.P.I.) B.V.
Jogchem van der Houtweg 33
2678 HA De Lier
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Simone Batist, tel 0174-21 91 45 of kijk op onze
website: www.qpi.nl
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

