Koninklijke de Kuyper is opgericht in 1695 en
een 100% familiebedrijf.
Koninklijke de Kuyper is een bekend bedrijf dat
wereldwijd premium likeuren en gedistilleerd
verkoopt. In Nederland opereren we in het
horeca en thuisverbruik kanaal met een
portfolio van internationale premium likeur- en
gedistilleerd merken en hebben daarmee
ambitieuze groeiplannen.
We zijn trots op ons ondernemerschap en
creëren merken die gebaseerd zijn op een goed
begrip van wat consumenten motiveert.

Dit resulteert in sterke, relevante en
aantrekkelijke merken die passen in de life
style van onze klanten. Met deze manier van
werken willen we de partner zijn waar onze onen off-trade klanten de voorkeur aan geven.
De organisatie heeft haar hoofdkantoor in
Schiedam en is competitief, heeft een platte
structuur en een hands-on karakter. Onze
werknemers zijn betrokken, agile en gedreven
door de consument.

Koninklijke De Kuyper B.V. te Middelharnis is op zoek naar een parttime: (32 uur)

Stagiair(e) Quality Assurance
Ben jij een enthousiaste, gedreven student en wil jij stage lopen in een dynamische omgeving met een grote diversiteit
aan innovatieve producten? Ga jij altijd voor de hoogste kwaliteit en zoek jij een uitdagende afstudeerstage waarin je
alle mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen? Dan kan Koninklijke De Kuyper jou die kans bieden.
Periode: februari 2020 – juni 2020
Jouw rol:
Je komt gedurende deze stage onderzoek verrichten op de afdeling QA. De afdeling bestaat uit twee Quality Assurance
(QA) medewerkers en de QA Manager. Als stagiair(e) draai je mee als volwaardig lid van het team, zodat je kunt laten
zien wie je bent. Niet alleen jouw kennis, maar ook jouw karakter telt!
De opdracht:
Gedurende deze afstudeerstage is het jouw opdracht om een gevaren- en risicoanalyse voor de inkoop van alcoholische
importdranken op te stellen en ben je verantwoordelijk voor de implementatie van de beheersmaatregelen. Voor de
uitvoering van dit onderzoek zal je je onder andere gaan bezighouden met:
•
•
•
•
•

De inventarisatie van alle importartikelen en de bijbehorende gevaren (op basis van literatuur en Riskplaza).
Het opstellen van een gevaren- en risicoanalyse op basis van de gevonden literatuur. Van de relevante gevaren
zal bepaald worden hoe deze geborgd moeten worden: via de leverancier of door eigen analyse. Deze borgende
maatregelen zullen vastgelegd worden en geïmplementeerd worden.
De uitvoering van de leveranciersbeoordeling.
Het monitoringsplan ter verificatie van CCP’s en OPRP’s.
Procedures over de werkwijze m.b.t. nieuwe importartikelen.

Wie ben jij?
• Je zit in de afrondende fase van je HBO/WO, bij voorkeur richting levensmiddelentechnologie).
• Je bent minimaal vijf maanden beschikbaar.
• Je bent analytische, nieuwsgierig en secuur.
• Je hebt affiniteit met cocktails en de drankenindustrie.
• Daarnaast ben je een kei met Microsoft Office en Excel in het bijzonder.
Ons aanbod
Naast veel afwisseling in een hoogwaardig en open werkklimaat, biedt Koninklijke de Kuyper je alle ruimte voor eigen
initiatief en hechten we zeer aan korte lijnen en directe, persoonlijke communicatie. Wij bieden een uitdagende stage
met veel vrijheid en ruimte voor leren. De werksfeer is informeel. Je ontvangt een stagevergoeding van 350 euro per
maand.
Solliciteren?
Ben je enthousiast geworden en wil jij solliciteren? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar pz@dekuyper.nl t.a.v. Kim
Harenberg, bereikbaar op Mobiel: 06-13548438 (HR Officer / Advisor).

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt absoluut niet op prijs gesteld

