
Onze afdeling Operations is op zoek naar een: 

Afdelingshoofd Aanvoer 

Zowel binnen als buiten aan het werk zijn én coachen van de collega’s op de werkvloer, met 
oog voor kwaliteit is voor jou de ultieme combinatie. Krijg je een dosis energie van het in 
gesprek gaan met je collega’s om op tijd de juiste hoeveelheid mosselen aan wal te krijgen? 
Lees dan snel verder! 

Wat ga je doen? 

Je zorgt ervoor dat de dagelijkse aanvoer van mosselen soepel verloopt. Je staat klaar voor 
je collega’s en zorgt er gezamenlijk voor dat de aanvoer van mosselen aan de gewenste 
sortering, hoeveelheden en kwaliteitseisen voldoet. 

Wat voor leuke dingen je nog meer gaat doen: 

• Bijhouden en registeren van het voorraad overzicht 
• Zorgdragen voor het zuiveren en verwateren van de mosselen volgens de 

zuiveringstabel en interne eisen    
• Efficiënt inzetten van mensen en middelen en het behalen van de doelstellingen  
• Beheren van het terrein, de vrachtauto en de kraan   
• Zorgdragen voor het lossen van de mosselen uit schip of vrachtwagen 
• Zorgdragen voor orde en netheid op het buitenterrein en sorteerafdeling 

 

Wie ben jij? 

Je hebt al meerdere jaren vlieguren opgedaan in een hectische werkomgeving waarbij veel 
flexibiliteit gevraagd wordt. Je vindt het ook leuk om in te springen als werkverantwoordelijke 
indien nodig. Het zou fijn zijn (maar niet noodzakelijk) als je ervaring hebt in de 
mosselindustrie. Tot slot zou het mooi zijn als je een MBO opleiding hebt afgerond. 

Wat kun je van ons verwachten? 

Je komt te werken in een dynamische omgeving. Qualimer is gespecialiseerd in het kweken, 
verwerken en verkopen van verse mosselen en oesters. Daarnaast verhandelen wij een 
breed pallet aan verse schaal- en schelpdieren en zeegroenten. Dagelijks worden al deze 
versproducten getransporteerd naar retailers en groothandels in heel Europa. Er werken 
ongeveer 50 man bij het bedrijf en de cultuur kenmerkt zich door een hoge loyaliteit en 
betrokkenheid. Kwaliteit, flexibiliteit en service / klantgerichtheid staan bij ons hoog in het 
vaandel. Omdat wij het belangrijk vinden dat je met een glimlach aan je nieuwe baan begint, 
hebben wij een mooi arbeidsvoorwaardenpakket. 25 vakantiedagen, een gunstige 
pensioenregeling en natuurlijk een goed salaris. 

Ben je geïnteresseerd? 

Wij zijn benieuwd hoe wij jou kunnen binden en boeien, én welke energie jij mee neemt naar 
ons bedrijf? Neem contact op met Frederike Saan (a.i. HR adviseur) via 
f.saan@qualimer.com vóór 12 okt, de eerste gesprekken zijn in de week van 17 oktober. 

 

  




