
 
 

  

                                                                              

Medewerker kwaliteit & R&D met affiniteit voor voeding (m/v/x) 

 

In deze functie zorg je samen met de collega’s voor het optimaal functioneren van de dienst Kwaliteit binnen Gadus, 
een visverwerkingsbedrijf gevestigd te Nieuwpoort.   
Je waakt er over dat de kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening gegarandeerd is en beantwoordt aan de 
wettelijke vereisten en voorschriften binnen de voedingssector. 
 
Functie omschrijving:  

• Kwaliteit:  
• Je staat in voor artikelcreatie (aanmaak en beheer van artikelen) en de administratie in het ERP-

pakket. 
• Je staat in voor de controle en opvolging van productie gerelateerde kwaliteitsdocumenten. 
• Je bent medeverantwoordelijk bij de organisatie en uitvoering van specificatie- en 

certificatenbeheer. 
• Je bent verantwoordelijk voor het ingeven van specificaties in de diverse klantenportalen. 
• Actieve deelname aan kwaliteitsaudits. 
• Actieve deelname aan kwaliteitsvergaderingen, opvolgen van hieruit komende actiepunten en 

uitrollen van verbeterprocessen om onze kwaliteit te garanderen. 
• R&D:  

• Je bereidt R&D projecten voor, evalueert ze en voert ze uit volgens de strategie van het bedrijf. 
• Je bent nauw betrokken bij het productieproces en geeft technische ondersteuning aan de 

Productiemanagers en kwaliteitsafdeling. 
• Je bereidt het fabrieksdocumentatiesysteem voor en werkt het bij. 
• Je definieert specificaties voor grondstoffen / hulpstoffen en andere materialen die in de fabriek 

worden gebruikt. 
• Je rapporteert aan de kwaliteitsverantwoordelijke. 

  
Profiel:  

• Je hebt bij voorkeur een professionele bachelor voedingsmiddelentechnologie, laborante, voeding & 
dieetkunde, agro- en biotechnologie of gelijkwaardig door ervaring. 

• Kennis van de courante kwaliteitssystemen gebruikt in de voedingsindustrie (IFS, ACS, HACCP) is een 
meerwaarde. 

• Je bent kwaliteitsbewust, gedreven, resultaatgericht en hebt verantwoordelijkheidszin. 
• Daarnaast ben je ondernemend, pro-actief en denk je mee met het bedrijf. 
• Je werkt vlot met Word en Excel. 

 
 

Wij bieden: 
• Een competitief salaris binnen PC 220. 
• Binnen onze werkomgeving zijn voldoende opleidings- en doorgroeimogelijkheden. 
• Ruimte tot professionele en menselijke ontplooiing. 

 
 



 
 

  

Gadus:  
Gadus is een visverwerkingsbedrijf gevestigd te Nieuwpoort. Het maakt deel uit van een IJslandse groep. De 
producten die door Gadus aangeleverd worden aan de klanten zijn zeer divers: diepgevroren vis, verse vis, vis 
verpakt onder gemodificeerde atmosfeer, schaal- en schelpdieren en vissalades. Onder de klanten bevinden zich 
enkele van de grootste retailketens van België.  
De omzet in 2021 bedroeg ca 92 miljoen euro. Het bedrijf is hiermee het tweede grootste visverwerkingsbedrijf in 
België en telt inmiddels een 100-tal medewerkers. Deze Belgische vestiging werkt vrij autonoom en kon reeds jaar na 
jaar groeicijfers voorleggen. 
 
Interesse:  
Stuur uw kandidatuur + motivatie naar jobs@gadus.be 
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