
 
 
  
 
 
Met onze per segment gespecialiseerde bedrijven in de AGF-markt, is Best Fresh Group een sterke 
niche speler, die jaarrond verse producten van hoogwaardige kwaliteit vermarkt naar haar klanten, 
zowel lokaal als internationaal. De kernactiviteiten bestaan uit handel en logistiek. We leveren een 
totaal assortiment in verse groenten en fruit. De groep heeft ongeveer 400 medewerkers in dienst, in 

binnen- en buitenland (Europa).  
 
Ook ten aanzien van voedselveiligheid neemt de Best Fresh Group haar taak zeer serieus: de 
verschillende bedrijven voldoen aan de voorwaarden en certificeringen als IFS, QS en biologisch. 
Voor ons is de audit echter geen doelstelling, maar een bevestiging dat we onze zaken ten aanzien 

van kwaliteit goed op de rit hebben.   
Voor ons centraal georganiseerde QESH team zijn wij op zoek naar een: 
 

Technical Officer  
 
Het is jouw doel om zorg te dragen voor de ontwikkeling en implementatie van het Quality Assurance 
beleid van de Best Fresh Group bedrijven. Je bent gericht op de borging van voedselveiligheid in het 
product door proces- en ketenoptimalisatie.   

In deze functie rapporteer je aan de QESH manager.   
 
Wat ga je doen:  

 Vastleggen en oplossen van voedselveiligheid incidenten en hierover communiceren met de 
diverse stakeholders in de keten  

 Oplossen van technische vraagstukken over voedselveiligheid  

 Beoordelen van productielocaties en pakstations van key-leveranciers in binnen- en 
buitenland 

 Beheren en onderhouden van de verschillende kwaliteitszorgsystemen van teeltlocaties en 
pakstations  

 Beoordelen van leveranciers performence door middel van desktop audits 

 Interpreteren van onderzoeksresultaten van producten 

 Ontwikkelen en beheren van het monitoringsysteem residuen en microbiologie  

 Versterken, professionaliseren en intern en extern uitdragen van het kwaliteitsbeleid  

 Ontwikkelen en trainen van de medewerkers over HACCP en voedselveiligheid in de keten 

 Adviseren omtrent te nemen maatregelen en kwaliteitsverbeteringen van producten, 
processen of diensten op basis van risicoanalyses en positie in de markt, ter voorkoming van 
incidenten, klachten en claims 

 Bijhouden van wetgeving, maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen  
 

Wie ben jij:  
Om je werk als Technical Officer goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat je communicatief 
vaardig bent, motiverend en besluitvaardig. Je krijgt veel vrijheid dus verantwoordelijkheidsgevoel is 
een must en daarbij ook het vermogen om planmatig te kunnen werken. Zeker omdat er soms veel 
op je af kan komen en je dus organisatorisch de zaken goed op orde moet hebben. Initiatieven vanuit 
jouw zijde worden zeer gewaardeerd en uiteraard zijn analytische vaardigheden in een rol als deze 
ook geen overbodige luxe.  
 
 



Kennis en opleidingseisen: 

 Minimaal een afgeronde HBO-opleiding in relevante richting  

 Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie in de food/vers sector  

 Goede beheersing van de Engelse taal in woord & schrift, Duits/Spaans zijn een pre  

 In bezit van rijbewijs B 
 
Wat bieden wij jou: 
De Best Fresh Group is een familiebedrijf met een Westlandse mentaliteit, waar de daad bij het 
woord wordt gevoegd. Je komt te werken in een dynamisch bedrijf met enthousiaste en gedreven 
medewerkers en er heerst een informele sfeer. Er wordt hard gewerkt maar er is ook ruimte voor 
gezelligheid met elkaar.  
Omdat wij actief zijn in de dynamische sector van verse groenten en fruit, waarin bijna altijd sprake is 
van tijdsdruk en snelheid van handelen, hoef je niet bang te zijn voor bureaucratie of ellenlange 
vergaderingen. De communicatielijnen zijn kort en duidelijk. 
Er wordt uiteraard een goed salaris geboden en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Enthousiast geworden? 
Graag ontvangen we jouw sollicitatie middels een beknopte motivatie + CV op 
suzanna.strampraat@bestfreshgroup.com. Wanneer je vragen hebt over deze functie, kun je contact 
opnemen met Suzanna op het telefoonnummer 0174-530806.  
Meer informatie is te lezen op: www.bestfreshgroup.com 
  
 
 

Wij hebben besloten de werving voor deze vacature zelf uit te voeren. 
Acquisitie wordt dan ook niet op prijs gesteld. 

 
 

http://www.bestfreshgroup.com/

