
Onze afdeling Operations is op zoek naar een:  

Afdelingshoofd Inpak 
Word jij blij van een team aansturen, waarbij je zorgt voor een efficiënte inzet van mensen en 
middelen om de gestelde doelen te behalen? Lees dan snel verder! 

Wat ga je doen? 

Samen met het inpak team draag je zorg voor het op correcte wijze uitvoeren van de 
verpakkingsorders, waarbij de kwaliteit van het ingepakte eindproduct centraal staat. 

Wat voor leuke dingen je nog meer gaat doen: 

• Je werkt op de inpakafdeling volgens de geldende procedures en de daarbij 
behorende registraties  

• Je bent verantwoordelijk voor de personeelsplanning van de afdeling  
• Je instrueert medewerkers over de geldende regels en controleert op naleving van 

hygiëne voorschriften  
• Je draagt zorg voor het (laten) onderhouden van de verpakkingsmachines 
• Je meldt storingen bij het Afdelingshoofd TD en / of de Productie leider en houdt de 

storingsoverzichten bij  
• Je zorgt dat het eindproduct netjes en correct naar de koelcel gebracht wordt 
• Je hanteert het FIFO (first in first out) systeem met de voorraden in de koelcel  
• Je draagt zorg voor het op juiste manier invullen van de traceringspapieren  

 
Wie ben jij? 

Je bent hands-on en werkt graag in een food omgeving. Je hebt goede sociale en 
communicatieve vaardigheden. Je bent integer, kwaliteit- en klantgericht en hebt een MBO 
werk en/of denk niveau. 

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. 

 

  


