
 
 

Quality Produce International (Q.P.I.) B.V. is een importeur en exporteur van verse AGF-

producten en is gevestigd op het handelscentrum Westerlee in De Lier. Een groep eigen 

telers zorgt voor de gewaarborgde kwaliteit en aanvoer van deze producten. Wij kennen een 

grote mate van flexibiliteit en besteden aandacht aan persoonlijk contact met de klant. 

Service staat hoog in het vaandel bij Q.P.I.. Vanwege de groei die de onderneming 

doormaakt komt Q.P.I. graag in contact met kandidaten voor de volgende functie: 

Medewerker QA/QC, M/V 

In deze dynamische functie word je verantwoordelijk voor controle van inkomende en 
uitgaande goederen. Daarnaast zorg je voor het opstellen en beoordelen van 
productspecificaties, het informeren van klanten en leveranciers, het beoordelen van 
contracten, het registeren van klachten en het opstellen van rapportages. Je maakt deel uit 
van een team en staat in nauw contact met collega kwaliteitscontroleurs, in- en verkopers, 
klanten en leveranciers.  

 
Functie eisen 
 

 MBO of HBO tuinbouw, voedingsmiddelentechnologie of vergelijkbaar 

 Uitstekende communicatieve vaardigheden 

 Een klant- en servicegerichte instelling 

 Een nauwkeurige en proactieve instelling 

 Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal 

 Bezit rijbewijs B is een pre 

 
Voor de bovenvermelde vacature geldt dat de ideale kandidaat affiniteit heeft met de 
technische aspecten van verse groenten en fruit en graag werkt in een omgeving waar eigen 
initiatief, improvisatie- en doorzettingsvermogen vanzelfsprekend zijn. Ook kandidaten die 
geen ervaring hebben in deze functie, maar wel een enthousiaste en leergierige opstelling, 
worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.  
 
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 uitdagende functie: 

Heb je belangstelling voor deze functie en voldoe je aan de functie eisen? Stuur dan je 
schriftelijke sollicitatie, voorzien van c.v., naar hr@qpi.nl. 
 
Quality Produce International (Q.P.I.) B.V. 
Jogchem van der Houtweg 33 
2678 HA De Lier 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Simone Batist 0174 – 219 145 of kijk op 
onze website: www.qpi.nl  
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:hr@qpi.nl
http://www.qpi.nl/

