
 
 
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 en het verstevigen van de organisatie is Q.P.I. op zoek naar 
kandidaten voor de volgende functie: 

 
Assistent Teamleider Verpakking (fulltime, M/V) 

In deze dynamische functie ben je samen met jouw directe collega verantwoordelijk voor het zorgdragen 
voor de planning, voorbereiding en uitvoering van de productieprocessen van de verpakkingsafdeling in 
onze loods. Je zorgt ervoor dat de verpakkingsopdrachten volgens planning en gestelde kwaliteitseisen 
verwerkt worden. Verder houd jij de kwaliteit en de efficiency in de gaten, je zorgt dat de producten en 
materialen op tijd zijn en je regelt ook het administratieve proces achter de schermen.  
Als Assistent Teamleider Verpakking ben jij verantwoordelijk voor het aansturen van onze 
medewerkers. Jij geeft hen instructies over de werkzaamheden, let op persoonlijke hygiëne en 
verzorgt training on the job. Daarnaast bewaar je het overzicht en zorg je ervoor dat jouw afdeling een 
nette en opgeruimde uitstraling heeft. 
 
Functie eisen 
 

• MBO werk- en denkniveau 

• Een nauwkeurige – en pro-actieve instelling 

• Goede beheersing van Nederlandse of Engelse taal. Pools is een pré. 

• Leidinggevende vaardigheden 

• Bereidheid om zaterdagdiensten te draaien 
 
Voor de bovenvermelde vacature geldt dat de ideale kandidaat ervaring met het aansturen van een 
team heeft 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 functie: 
 
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: 0174-219145. 
 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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