
Abinda in Ruddervoorde (Oostkamp-Belgie) is een pionier op het gebied van productie van 
vegetarische, biologische voeding en vindt een transparante en veilige voedselketen absoluut 

essentieel. Innovatieve methoden ontwikkelen om het welzijn van zowel de mens als de 
natuur te verhogen is de rode draad doorheen het merk. Kwalitatieve, gezonde en bovenal 

lekkere alternatieven voorzien, dat is onze missie! 
 

Ter versterking van ons team zoeken we een kwaliteitsverantwoordelijke (m/v). 

Kwaliteitsverantwoordelijke 

Functie 

• Als kwaliteitsverantwoordelijke heb je een gevarieerde job met heel wat 
verantwoordelijkheid. Een greep uit het takenpakket: 

• Je houdt het kwaliteitsplan up to date en streeft naar continue optimalisatie op vlak 
van kwaliteit. 

• Je staat in voor de voorbereiding en opvolging van interne en externe (IFS, Bio, FAVV) 
audits. 

• Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren, opvolgen en registreren van controles en 
analyses, zowel van ingrediënten, productiemiddelen en afgewerkte producten 

(voedingsanalyses, houdbaarheidsanalyses,…). 

• Je volgt diverse CCP’s op (koken, pasteuriseren, metaaldetectie,…). 

• Je geeft nieuwe werknemers de nodige opleiding en neemt hen onder je vleugels 
omtrent kwaliteit. 

• Je bent verantwoordelijk voor de behandeling van vragen en klachten over kwaliteit 
van klanten en leveranciers. 

• Verder sta je in voor de uitvoering van kalibraties, allergeentests, listeria swabs, … 

• We werken samen met jonge ondernemers en startups, die je mee helpt adviseren in 
hun productontwikkeling. 

• Je werkt onder begeleiding van ervaren kwaliteitsdeskundigen, en kan dus groeien in 
de job – er is geen druk van de volledige verantwoordelijkheid vanaf de start. 

Profiel 

• Je voelt je helemaal thuis binnen een kleinschalige productieomgeving met vlakke 
structuur. 

• Je hebt een no nonsens aanpak en steekt je ‘handen zelf uit de mouwen’ waar 
nodig. 

• Een bachelor in voeding, landbouw of (bio)chemie is een pluspunt. 

• Je hebt kennis van kwaliteit en de voedingssector in het algemeen. Ervaring in een 
productieomgeving, en zeker in een voedingsbedrijf, is een pluspunt. 



• Je hebt people skills en bent in staat structuur en een open, goede sfeer op de 
werkvloer te creëren. 

• Je bent enthousiast, stressbestendig en hebt vlotte communicatie skills. 

• Je kan zelfstandig werken, bent nauwkeurig en weet de juiste prioriteiten te 
leggen. 

Aanbod 

Abinda biedt je een uitdagende, gevarieerde functie binnen een dynamische, bloeiende 
omgeving. Naast een aantrekkelijk loon en extra voordelen biedt Abinda jou de mogelijkheid 
om mee te denken over de ontwikkeling van het bedrijf en dus mee te groeien met een firma 

die volop investeert in de toekomst. 
 

Ga jij de uitdaging aan? 

Mail dan zo snel mogelijk jouw motivatiebrief met cv naar dries@abinda.be 

mailto:dries@abinda.be

