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Hou je van aanpakken, fysiek bezig zijn en ben je nauwkeurig? Ben je een vroege vogel, flexibel en heb 
je een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Reageer dan direct op onze vacature van:  
 
 
 
 
 
 
 
Wat ga je doen? 

In de functie van jr. Kwaliteit Controleur wordt je opgeleid om de binnengekomen- en uitgaande 
Groente & Fruit te inspecteren en hierover te rapporteren. Tevens monitor je de opgeslagen 
producten. Samen met het team ben je verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeheersing en borging van 
onze producten in de gehele keten. Je onderhoudt contact met de Sales afdeling over de kwaliteit van 
de ontvangen en de in voorraad goederen. Als jr. Kwaliteit Controleur werk je met digitale 
meetapparatuur. Tijdens je opleidingsperiode wordt je zowel intern getraind door ervaren collega’s en 
volg je extern verschillende trainingen.  
 
Wat vragen wij van jou? 

 Een afgeronde Mbo-opleiding. 

 Kennis van de Engelse taal in woord en geschrift.  

 Kennis van MS Office.  

 Bereid verschillende trainingen te volgen om een volwaardige Kwaliteit Controleur te worden en 
hier je tijd en energie in te steken. 

 Enige ervaring in de AGF is een pre.  

 Je bent proactief, zelfstandig en stressbestendig in het uitvoeren van je functie. 

 Ben jij door je energie en veranderingsgezindheid dé collega die bij gaat dragen aan onze nieuwe 
strategie? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

 
Wat bieden wij? 

 Werken bij een succesvol en internationaal bedrijf. 

 Een marktconform salaris, aangevuld met goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals  
29 vakantiedagen. 

 Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.  

 Een uitdagende functie, waarin jij het verschil kunt maken. 

 Een open cultuur waarbij je samenwerkt met betrokken en energieke collega’s.  
 
Wie zijn wij? 
Total Produce B.V. is een toonaangevende importeur van vers fruit uit overzeese productiegebieden, 
met verkoop- en distributiekanalen door geheel Europa. Total Produce B.V. gevestigd in het 
havengebied van Rotterdam is onderdeel van de Total Produce Groep. 
 
Solliciteer via hr@totalproduce.nl. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen 
met Anton Boudewijn, Kwaliteit Manager,  +31 6 538 522 80. Wil je meer weten over onze organisatie, 
kijk dan op www.totalproduce.nl.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
Wij verzoeken je alleen te reageren als je aan de functie-eisen voldoet. 

Junior Kwaliteit Controleur 
Fulltime, Rotterdam 
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