
 
 

Quality Coördinator 

 

Aldebaran Commodities B.V. is een echte Rotterdamse handelsonderneming gespecialiseerd in 

commodity trading van o.a.  Pinda's, Zonnebloem- en Pompoenpitten en Cashews.  

Als bedrijf zijn wij één van de meest toonaangevende spelers in de Europese noten en zaden 

branche. Wij importeren wereldwijd en onze belangrijkste export markt is Europa.  

Onze klanten zijn pinda verwerkende industrieën, snackproducenten en industriële verwerkers die er 

pindakaas, pindasaus of halffabricaten van maken.  

Onze onderneming heeft een hoog internationaal karakter waar veelzijdige talenten goed tot hun recht 

komen. 

Onze afdeling Quality zoekt versterking om verdere groei van de afdeling mogelijk te maken. 

 

Taken en verantwoordelijkheden: 

• Declaraties maken (non-GMO etc.) 

• Specificaties beheren en maken 

• Kwaliteitsvragen van de klanten beantwoorden 

• Lab analyses laten uitvoeren 

• Kwaliteitsdocumenten opsturen naar klanten 

• Klachten behandelen, communicatie met de klanten en leveranciers 

• Certificaten van de leveranciers bijhouden 

• Procedures en handboeken bijhouden 

• Pandbezoeken uitvoeren 

• Interne audits uitvoeren, inclusief jaarlijkse klachtenanalyse en directiebeoordelingen 

• Externe audits begeleiden 

• Nieuwe wet- en regelgeving bijhouden, deze intern communiceren 

• Bemonsteren, monsterrapporten opstellen en archiveren 

• Archief van ingekomen monsters beheren 

• Specificaties van de klanten opvragen/ondertekenen 

• Monsters versturen 

• BRC audits begeleiden 

 

Profiel kandidaat: 

• Bij voorkeur HBO Voedingsmiddelentechnologie, HBO Voeding en Diëtiek of MBO 

Kwaliteitsmedewerker 

• Bij voorkeur relevante werk of stage ervaring 

• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift (vereiste) 

• Geordend en punctueel. 

• Stressbestendig en kunnen omgaan met werkdruk 

• Geen 9.00 tot 17.00 mentaliteit 

• Sterk analytisch vermogen 

• Communicatief vaardig 

• Rijbewijs B 

• 40 uur per week beschikbaar 



 
 

 
 
Door het bedrijf geboden: 
Een interessante veelzijdige functie in een levendige commerciële omgeving waarbij flexibiliteit en een 
Rotterdamse werkmentaliteit hoog in het vaandel staan. Mogelijkheden tot doorgroeien. 
 
De functie vestigt zich aan de Gilze Rijestraat 3 te Rotterdam. 
 
Meer informatie? 
Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op onze website: www.aldebaran.nl 
Of stuur je CV en motivatiebrief naar Michelle van Velzen (HR Manager) hr@rigelservices.nl 
 

 

 

 

 

 

http://www.aldebaran.nl/

