
                                                                                                 

Pralinart NV en A&A Chocolaterie NV te Lokeren zijn dochterbedrijven van Hamlet NV te Vrasene. Deze 
chocoladebedrijven zijn  gespecialiseerd in pralines en holfiguren voor Internationale Retailketens. Al meer dan 
25 jaar hebben we een sterke reputatie binnen deze sector, zowel voor speciale seizoensassortimenten als 
voor assortimenten die het hele jaar door verkocht worden.   
Om ons team in Lokeren te versterken, zijn wij op zoek naar een hands-on Process & Quality manager (m/v) 
met een passie voor voeding / chocolade. 
 
Functieomschrijving: 

• Je maakt deel uit van het management team en drukt mee jouw stempel op het strategisch verhaal 
van de organisatie . 

• Je bent hierbij ook eindverantwoordelijke voor het garanderen van de kwaliteit binnen de volledige 
flow van grondstof tot eindproduct. 

• Je bent mede verantwoordelijk voor alle ontwikkelingen inzake productieprocessen en 
kwaliteitsprocessen op de site in nauwe samenwerking met de productiemanagers en twee 
kwaliteitsmanagers. 

• Naast kwaliteit buig jij je kritisch over de efficiëntie en performantie van de interne 
productieprocessen. 

• Opvolging van klantenbezoeken en klantenaudits 
• Je staat ook mee in voor de continue verbetering van de bedrijfsprocessen met oog op 

rendementsverbetering en optimale klantentevredenheid.  
• Je staat borg voor het kwaliteitssysteem en organiseert en coördineert alle interne en externe 

kwaliteitsaudits.  
• Leiding en coaching geven aan onze 2 kwaliteitsmanagers en de medewerkers van het kwaliteitsteam 

en je werkt nauw samen met de verantwoordelijken van de drie vestigingen. Het is je missie om de 
organisatie te sensibiliseren op het vlak van kwaliteit. 

• Je rapporteert en ondersteunt rechtstreeks aan de directie. 

Profiel: 

• Je beschikt over een masterdiploma (bio-ingenieur, industrieel ingenieur specialisatie 
voedingstechnologie, . . .)  

• Minstens 5 jaar ervaring binnen een productie-omgeving in een leidinggevende 
kwaliteitsgeoriënteerde functie 

• Je beschikt over sterke analytische en organisatorische vaardigheden 

• Je vertaalt je ideeën vlot naar concrete acties. Je hebt oog zowel voor de korte als de lange termijn. 

• Grondige kennis kwaliteitssystemen zoals IFS, BRC, HACCP  

• Je legt vlot contacten met anderen, zowel binnen als buiten de organisatie, en weet anderen te 
enthousiasmeren en te overtuigen van je ideeën. Je staat stevig in je schoenen en bent voldoende 
assertief. 

• Vlot Nederlands en Engels spreken en schrijven 
 
Wij bieden: 

• Je komt terecht in een functie en omgeving waar je de ruimte krijgt om te ondernemen en je stempel 
te drukken. Je krijgt de kans om het verschil te maken en bij te dragen tot de algemene 
organisatiedoelstellingen. 

• Voor je inzet en resultaten voorzien we een competitief salaris en extralegale voordelen 

• Voltijdse betrekking, optie vast 
 



Contact: 
              Céline Yzewyn, c.yzewyn@pralinart.be, 09/337 70 30 

mailto:c.yzewyn@pralinart.be

