SRG International (voorheen Strootman Group) is een internationale groothandel op het gebied van im‐ en
export van chocolade en zoetwaren producten. Voor veel consumenten is het wellicht niet direct zichtbaar,
maar de kans is groot dat de chocolade reep uit de winkel door ons distributiecentrum in Oud Gastel is
gegaan. Het internationale karakter van SRG International laat zich kenmerken, doordat klanten en
leveranciers zich over de gehele wereld bevinden. Bekende (internationale) Retail ketens en A‐merk
fabrikanten zoals, Nestle, Ferrero, Mars, Perfetti van Melle, Cloetta & Mondelez maken hiervan deel uit.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:
Medewerker Kwaliteit (fulltime)
Als Medewerker Kwaliteit ondersteun je het kwaliteitsteam in al haar facetten. Je voornaamste taak zal zijn
het vertalen en ontwerpen van etiketten van artikelen voor onze klanten. Daarbij houd je rekening met de
diverse wet‐ en regelgeving. Tevens toets je de bestaande labels op juistheid en pas je deze waar nodig aan.
Overige werkzaamheden zullen zijn:
‐ het up‐to‐date houden van de vertaaldatabase.
‐ het opvragen, borgen en up‐to‐date houden van verschillende certificaten bij leveranciers.
‐ het registreren en opvolgen van kwaliteitsklachten.
Je bent zowel mondeling als schriftelijk communicatief vaardig, nauwkeurig en klant‐ en leveranciers‐
gericht. Daarnaast kun je zelfstandig werken, ben je flexibel en stressbestendig en heb je oog voor detail.
Jouw specificaties







MBO+ werk‐ en denkniveau;
Administratief onderlegd;
Relevante werkervaring is een pré;
Beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse en Engelse taal;
Alle extra talen zijn een pré maar gevoel voor talen is een must;
Ervaring met ontwerpsoftware zoals Bartender of Adobe Illustrator is een pré

Wij bieden





Een afwisselende fulltime baan in een dynamische en prettige werkomgeving in een jong team en
in een snelgroeiend bedrijf;
Marktconform salaris;
Goed arbeidsvoorwaardenpakket met pensioenregeling.
Je komt te werken in ons gloednieuwe pand!

Interesse?
Mail dan jouw sollicitatie, bestaande uit een up‐to‐date CV en een gerichte motivatie onder vermelding van
de vacaturenaam naar vacatures@srgi.eu.
Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

