
 

Hart voor (voedsel)kwaliteit en passie voor Afrika? 
 

Heb jij affiniteit met kwaliteit en processen en wil jij werken bij een internationaal bedrijf? Kom 

werken bij Nuts2 (nuts2.com). Wij zijn op zoek naar iemand die kwaliteit hoog in het vaandel heeft 

staan en geïnteresseerd is in voedselveiligheid en noten. Als Quality Coördinator draag jij, samen met 

je team, de verantwoordelijk voor alle kwaliteitsnormen die gesteld worden aan de producten.  

Ons team op het hoofdkantoor in Sliedrecht is groeiende. Onze internationale logistieke operatie is 
omvangrijk met fabrieken in Afrika en internationale handelscontacten in Verenigde Staten, Verre 
Oosten en door heel Europa. Containers vol cashews en macadamia’s gaan per schip de wereld over. 
Onze BRC certificering, maar ook BIO en Fair Trade certificaten vereisen een smetteloze verwerking 
van onze noten. Dit ga jij helpen waarborgen!  
 
Kwaliteit is een integraal onderdeel van onze operatie en verdient meer onverdeelde aandacht. 
Daarom is er bij Nuts2Group een groep kwaliteitsmedewerker werkzaam tussen de fabrieken en het 
kantoor. Ook start er in september een junior kwaliteitsmedewerker op kantoor. Ter aanvulling van 
dit team zoeken wij een ervaren: 
 

QUALITY COORDINATOR (1.0 FTE) 
 

Je dagelijkse werkzaamheden: 

• Interne kwaliteitsborging 

• Up-to-date houden van: 
o Kwaliteitssystemen 
o BRC procedures 
o HACCP Plan 

• Klachtenafhandeling 

• Audits plannen en voorbereiden 

• Internationale contacten onderhouden 

Dit ben jij: 
• Hbo werk- en denkniveau 
• Fulltime beschikbaar 
• Goede Engelse taalbeheersing, Frans is een pré 
• Kwaliteit en processen hebben je interesse 

Dit krijg jij: 
• Bruto maandsalaris van €2.400 tot maximaal €3.000 
• 27 vakantiedagen 
• Direct een jaarcontract 

Bij Nuts2 zetten we samen de schouders eronder. Wij verwachten van jou een proactieve en 
klantgerichte werkhouding en verantwoordelijkheidsgevoel om dat stapje extra te zetten als dat 
nodig is. 
 
Ben je klaar voor een uitdaging in de internationale notenhandel en verwerking? En ben jij 
zelfstandig, werk je nauwgezet en ben je communicatief vaardig? Dan maak ik graag kennis met je! Je 
kan je CV en motivatie mailen naar: marjan.buijk@nuts2.com 
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