
                                                                                                 

 

Pralin’art 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.   
 
 
Functieomschrijving: 
Als internationaal georiënteerd bedrijf dienen we te voldoen aan de internationale standaarden alsook aan 
klant-specifieke kwaliteitssystemen. Om ons kwaliteitsteam te leiden, zijn wij op zoek naar een gedreven 
Kwaliteitsmanager (m/v) die verantwoordelijk is voor het implementeren, onderhouden en borgen  van de 
verschillende kwaliteitssystemen, die mee gedragen worden door de medewerkers op de werkvloer. 
 
Takenpakket : 

• Kwaliteit uitdragen binnen het bedrijf  

• Kwaliteitsbeleid en kwaliteitssystemen implementeren, verder uitwerken en auditeren met 
als streefdoel een optimale beheersing van alle interne processen 

• Implementatie van (internationale) klanten- en normvereisten: BRCGS, IFS, ACS, Rainforest 
Alliance, RSPO, Fairtrade, SMETA, FSMA, Lidl, Amazon, Walmart… Alsook religieuze vereisten: 
Halal en Kosher. 

• Opvolgen en implementeren van nieuwe wetgeving en kwaliteitsnormen  

• Externe audits inplannen, voorbereiden en begeleiden. De correctieve acties die voortvloeien 
uit de audits opvolgen en implementeren 

• Systeem van tracering van eindproducten, grondstoffen en verpakking opvolgen 

• Kwaliteitsklachten behandelen en dmv root cause analyse voorstellen formuleren voor 
procesverbetering 

• Leidende kracht om kwaliteitsbewustzijn te stimuleren bij alle medewerkers, organiseren van 
opleidingen en verbeteracties ter versterking van de kwaliteit op de werkvloer 

• Beheer en aanleveren van de specificaties en etikettering voor bestaande producten en 
nieuwe ontwikkelingen. Beheer van technische fiches en analysecertificaten. 

• Rapporteren van de kwaliteitssystemen en bevindingen aan de CEO 
 
Profiel: 

• Je beschikt over een masterdiploma (Bio ingenieur, industrieel ingenieur met een 
specialisatie op voedingstechnologie) en minimum 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie 
binnen de voeding 

• Grondige kennis van de internationale kwaliteitssystemen en ervaring in het borgen ervan 

• Sterke interne en externe communicatieve vaardigheden om het kwaliteitsgegeven maximaal 
op de werkvloer te laten leven, kortom een bewezen people manager met goede coachende 
kwaliteiten 

• Zin voor verantwoordelijkheid  

• Uitstekende organisatorische vaardigheden en aandacht voor detail 
• Vlot Nederlands en Engels spreken en schrijven, kennis van andere talen (Frans) is een extra 

troef 

• Ervaring met het werken met MS Office en ERP applicaties 
 



Wij bieden: 

• Een dynamische, groeiende familiale organisatie met Internationaal karakter waar kwaliteit hoog 
in het vaandel wordt gedragen. 

• Een afwisselende functie met  ruime verantwoordelijkheid waar je als spilfiguur kan optreden 
tussen verschillende interne afdelingen. 

• Een competitief verloningspakket naar capaciteiten, inzet en resultaat. 
 

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