
 
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 en behoort 
met een omzet van ruim 170 miljoen euro tot de grootste exporteurs van Nederland. 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 de 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.  
Q.P.I. is op zoek naar kandidaten voor de volgende functie: 
 

Medewerker QA, M/V 

Je maakt deel uit van het Quality Assurance Team en samen met je collega’s zorg je voor het 
zekerstellen van de arbeidsomstandigheden, milieu, voedselveiligheid en kwaliteit, intern en bij 
toeleveranciers. 
 
Jouw takenpakket bestaat onder andere uit: 
 

• Beoordelen van leveranciers 

• Beoordelen van klanteneisen 
• Het behandelen van vragen en het oplossen van complexe QA vraagstukken. 

• Audits begeleiden en uitvoeren  

• Plannen en beoordelen van chemische- en microbiële monsternames 

• Opstellen, uitvoeren en aansturen van verbetertrajecten op het gebied van QA 

• Opstellen van rapportages en analyses ten behoeve van continu verbetering van onze organisatie 

• Monitoren van (wijzigingen in) relevante wetgeving 

Functie eisen 
 
Jij bent zeer efficiënt, zorgvuldig en zelfstandig en bent niet vies van administratie, documentatie en 
puzzelen. Onze ideale kandidaat is iemand die vlot communiceert en organiseert: om je werk goed te 
kunnen doen, sta je namelijk in contact met collega’s van verschillende afdelingen, klanten en 
leveranciers. In de dagelijkse hectiek sta jij je mannetje (of vrouwtje) en verlies jij zorgvuldigheid nooit 
uit het oog. 
 
Deze kwaliteiten vul je aan met: 
 

• Een HBO diploma, bij voorkeur richting levensmiddelentechnologie of agrarisch; 

• Een uitstekende beheersing van het Nederlands én Engels in woord en geschrift; 

• Humor: naast werk moet er ook worden gelachen; 

• Een klant- en servicegerichte instelling; 

• Bezit rijbewijs B is een pre; 

• Flexibel; 

• Vasthoudendheid. 

Voor de bovenvermelde vacature geldt dat de ideale kandidaat affiniteit heeft met verse groenten en 
fruit en graag werkt in een omgeving waar eigen initiatief, improvisatie- en doorzettingsvermogen 
vanzelfsprekend zijn.  
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. 
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