
   
           

 

Yellow Chips is een jong en snelgroeiend bedrijf in de levensmiddelenindustrie en is gevestigd in 
Emmeloord. Yellow Chips richt zich op de markt van biologische chips en groentechips. Yellow Chips 
voert het eigen merk GoPure. GoPure is een toonaangevend merk in biologische chips en 
groentechips, waaronder een breed assortiment producten wordt aangeboden. Daarnaast worden 
ook andere merken en huismerken door Yellow Chips geproduceerd en wordt intensief 
samengewerkt met een aantal co-manufacturing relaties. Bij Yellow Chips heerst een informele sfeer 
en er is ruimte voor eigen inbreng. Een commerciële, marktgerichte instelling met een focus op 
innovatie staat centraal en bepaalt onze richting. Bij Yellow Chips zijn circa 80 mensen werkzaam. 

Ter versterking van ons QEHS- team zijn wij op zoek naar een: 

QC Coördinator M/V  

Je werkt volgens een gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem. Je zorgt voor fysieke metingen en 
controles. Daarnaast ben je aanspreekpunt voor de beschikbaarheid en de bewaring van 
grondstoffen, zowel intern als extern. Naast je werkzaamheden in de productielocatie, bezoek je 
daarom regelmatig de opslaglocaties in de regio. Een afwisselende job met verantwoordelijkheid! 

 
Functie 

• Mede opstellen van werkplannen voor de kwaliteitsaudits 
• Uitvoeren van interne- en externe kwaliteitsaudits   
• Nemen van monsters in het productieproces en beoordelen van productkwaliteit 
• Opstellen van rapportages, evaluaties en overzichten 
• Beheren en monitoren van beschikbare partijen grondstoffen 
• Contacten onderhouden met leveranciers en koelhuizen/opslaglocaties 
• Afhandelen van klachten met leveranciers 

 
Profiel 

• Persoonskenmerken:  nauwkeurig, analytisch, overzicht houden, probleemoplossend, 
communicatief en overtuigend 

• Werk- en denkniveau MBO, bij voorkeur richting levensmiddelentechnologie  
• Bereidheid om je te ontwikkelen 
• Je werkt op een zorgvuldige en gestructureerde manier  
• Je beschikt over rijbewijs B 

 
Voldoe jij aan bovenstaand profiel en ben jij de enthousiaste collega die wij zoeken? 

Stuur dan je c.v. en motivatiebrief per mail naar vacature@yellowchips.nl onder vermelding van ‘QC- 
coördinator’. Reageer uiterlijk 25 januari a.s. 

Voor meer informatie over ons bedrijf en ons merk: www.yellowchips.nl of www.gopure.org.  
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