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QHSE Medewerker  
 
Werken binnen een internationale omgeving, met een ambitieus team en dat met een 
bijzonder product: chocolade! Iets voor jou? 
 
Steenland Chocolate in Gouda bestaat sinds 1899 en is actief in het produceren van 
kwalitatief hoogwaardige chocoladeproducten, waarvan ca 95% wereldwijd wordt 
geëxporteerd. Steenland is een sterk seizoensgestuurd bedrijf; sommige afdelingen draaien 
het gehele jaar in drie ploegen en andere in één, twee of drie; afhankelijk van de drukte. 
Steenland heeft ± 80 vaste medewerkers en kan in het hoogseizoen (ca mei t/m september) 
opschalen naar ± 150 medewerkers. 
 
Wij zoeken een QHSE medewerker, die onze afdeling QHSE (bestaande uit een QA en een QC 
manager) kan ondersteunen. Na een gedegen inwerkperiode, waarbij uitgebreide 
productkennis wordt opgedaan, fungeer je als zelfstandig functionerende 
kwaliteitsmedewerker in een vaak dynamische omgeving. Taken die tot jouw functie 
behoren, zijn: 

- Uitvoeren van GMP, hygiëne- en kwaliteitsrondes en het opvolgen van acties die 
hieruit voortkomen; 

- Up to date houden van certificaten, documenten, specs etc.; 
- Revisiebeheer van documenten in de fabriek; 
- Opvolgen van eenvoudigere klantvragen; 
- (online) Portals/specificaties invullen; 
- Invulling geven aan opleidingsplan o.g.v. kwaliteit, arbo en veiligheid; 
- Inkomstencontroles uitvoeren van verpakkingen (o.a. alu-folies en labels); 
- Borgingsysteem opzetten en beheren t.b.v. voedselveiligheidscultuur; 
- Het signaleren en verbetervoorstellen doen o.g.v. kwaliteitsgebied; 

 
Wat vragen wij? 

- Een afgeronde, relevante MBO/HBO opleiding; 
- Een leergrage nieuwsgierige collega die bereid is om te starten met de basis en zich 

het vak eigen te maken; 
- Een dienstverlenende instelling gecombineerd met sterke 

communicatievaardigheden;   
- Accuratesse en in staat om werkzaamheden te prioriteren en te organiseren; 
- Interesse in wet- en regelgeving; 
- Een uitstekende beheersing van Nederlands en Engels, in woord en geschrift; 
- Het vermogen om met alle niveaus goed te te levelen. 

 
Wat bieden wij? 

- De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen op alle aspecten van QA en QC, maar 
ook op zaken als arbo, veiligheid en preventie, met ruimte om je te verdiepen in 
onderwerpen die jou specifiek interesseren en Steenland Chocolate kunnen 
verbeteren. 

- Een dienstverband van 24 tot 32 uur per week, waarbij aanwezigheid op vrijdag 
(minimaal een halve dag); 
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- Salarisschaal 8 van de Zoetwaren CAO: startsalaris van €2.400 tot €3.200 bruto per 
maand, op basis van ervaring; 

- Gepersonaliseerde opleidingsmogelijkheden; 
- Overige arbeidsvoorwaarden op basis van de Zoetwaren CAO; 

 
Bedrijfsprofiel 
 
Steenland biedt een dynamische werkomgeving binnen een ambitieus en hardwerkend team 
van collega's. Een werkomgeving die je veel zelfstandigheid en handelingsvrijheid biedt en 
waar resultaten, de menselijk maat en 'hart voor de zaak' de basis vormen voor ons succes. 
De belangrijkste waarden van de Steenlandcultuur zijn verankerd in een gedragskompas en 
worden samengevat in Samenwerken, Transparant, Eigen Verantwoordelijkheid, 
Resultaatgericht en Kwaliteit- en Klantgedreven (STERK²).  
 
Interesse in deze functie? Sollicitaties, CV mét motivatiebrief, graag richten aan Lotte 
Manuhutu. Email: lmanuhutu@steenland.nl of telefoon: 06-13123896. 
 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.  
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