Heb je een boontje voor kwaliteit en duurzaamheid en zet je dit graag om in de praktijk? Zin om mee te
bouwen aan een sterke visie over kwaliteit en voedselveiligheid van veld tot bij de consument? Zet je dit
graag mee op de kaart over de grenzen heen in Europa? Gezond voedsel naar de eindconsument
brengen voelt gewoon goed. Dat je dit nog eens kan doen binnen het meest toonaangevende bedrijf van
de sector is mooi meegenomen, toch?

QA Project Manager
Ardo Group
Ardo telt 4000 werknemers en beschikt over 21 productievestigingen in 9 landen. Het familiebedrijf
verkoopt in meer dan 100 landen en heeft een omzet van meer dan 1,1 miljard euro. De missie van Ardo
bestaat erin de opbrengst van de natuur zo zuiver mogelijk te bewaren. Dat doel bereikt Ardo dankzij
een geïntegreerd netwerk van teeltgebieden, productie-units, vriesunits, verpakkingsuitrusting, gepaste
logistiek en gedegen kwaliteitscontrole. Het is de ambitie van Ardo om wereldwijd kampioen te zijn op
het gebied van duurzame vriesverse plant-based levensmiddelen door in te zetten op innovatie en
duurzaamheid, door mensen te inspireren en door bij te dragen tot een gezondere levensstijl. Deze
ambities zijn vertaald in hun MIMOSA-programma, dat staat voor Minimum Impact & Maximum Output
Sustainable Agriculture.

Functie
Centralisatie van de kennis van kwaliteit
•
•

Je werkt vanuit het Group Quality team in een matrixstructuur waarbij je de 21 lokale QA-teams in 9
landen projectmatig ondersteunt bij standaardisatie en centralisatie van kwaliteitsprocessen.
Je analyseert de huidige werkstromen, werkt verbetervoorstellen uit en weet deze via actieplannen

•

om te zetten in implementatie.
Je werkt vanuit de visie van Ardo Group op kwaliteit en duurzaamheid om, rekening houdend met

•

lokale en groepsbehoeften, over de verschillende sites tot één standaard te komen.
Je ondersteunt de integratie van kwaliteit binnen het ERP-pakket en werkt nauw samen met de

•

•
•

internationale key users community.
Je maakt deel uit van de multidisciplinaire werkgroep waarin je vanuit kwaliteit samen met je
collega’s Project Managers uit andere departementen (o.a. Purchase, Sales, Supply, Finance,
Master Data) integratiepunten identificeert om soepele end-to-end processen te verkrijgen.
Je kan uitstekend en op verschillende niveaus in het bedrijf communiceren zowel met je eigen team
als internationaal en cross company.
Je rapporteert aan de Group Quality Director.

Profiel
Positivo met goesting, ambitieus
Functie-eisen
•
•

Je hebt een Masterdiploma in wetenschappelijke richting bij voorkeur als bio- of industrieel
ingenieur.
Je hebt minimum 5 jaar relevante werkervaring in een kwaliteitsfunctie, in de voedingsverwerkende
industrie of FMCG is een plus maar geen must.

•
•

Je hebt ervaring met ERP en sterke affiniteit met softwaretoepassingen en -tools in quality, ervaring
in QMS is mooi meegenomen maar geen noodzaak.
Je spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels.

Competenties
•
•

•
•
•

Initiatiefnemer, resultaatgericht
Organisator met helicopterview en sterke verantwoordelijkheidszin
Relatiebouwer en teamplayer
Facilitator, enthousiasmerende persoonlijkheid
Vlotte communicator

Standplaats
Ardooie, occasioneel 10% reizen in Europa

Aanbod
•
•
•
•

Een dynamische werkomgeving en hechte familiale bedrijfscultuur binnen een internationaal
bedrijf met een sterke toekomstgerichte duurzaameidsstrategie en -visie.
Een gevarieerde job met verantwoordelijkheid in kwaliteit in de brede zin, waarin je dagelijks
directe impact op de business maakt door verbeteringen en waarin je kan sparren met je
collega’s van andere nationaliteiten.
Een job in de essentiële economie (voeding).
Een vast contract met competitief loonpakket aangevuld met een bedrijfswagen en een pakket
extralegale voorwaarden: bedrijfswagen + tankkaart, laptop, gsm, groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques.

Reageren
Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan via www.ceresrecruitment.be. Voor meer informatie kunt u terecht
bij Nathalie Platevoet, telefonisch bereikbaar op +32 (0) 483 596798. Uitgebreide informatie over het
bedrijf is te vinden op www.ardo.com. Ardo heeft de werving en selectie voor de vacature QA Project
Manager exclusief uitbesteed aan CeresRecruitment. Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel
uit van de procedure.

