
 
 

 
 

Administratief Medewerker (Data)Kwaliteit (40-32 uur per week) 

Gaat jouw hart sneller kloppen van (verantwoord) eten en heb je administratieve 
werkervaring? Ben je secuur en geinteresseerd in voeding? Dan zijn wij je 30 nieuwe 
collega’s. 

Het team (Data)Kwaliteit zet zich in om de produkten van de merken: Smaakt, BioToday, 
RAW Organic Food en Consenza aan alle gestelde en noodzakelijke eisen te laten voldoen 
en op de kaart te zetten. Aangezien we groeien, hebben wij ruimte voor een allround 
administratief medewerker; iemand die bereid is zijn of haar handen uit de mouwen te 
steken en secuur is, zodat de gegevens kwalitatief goed vastgelegd worden. 

De Smaakspecialist is een organisatie met een missie: verantwoorde voeding toegankelijk 
maken voor iedereen. Dagelijks inspireren wij miljoenen mensen met onze producten. Onze 
vier belangrijkste merken zijn BioToday, Smaakt, RAW Organic Food en Consenza. Naast het 
biologisch productassortiment, spelen kennis- en inspiratiedeling bij deze missie een 
belangrijke rol. Onze impactprojecten KidsProef, Organic Kitchen en Bio Proeflokaal leveren 
hier een substantiële bijdrage aan. 

Onze producten zijn niet alleen heel lekker en van hoge kwaliteit, maar zijn ook 
geproduceerd met aandacht en liefde voor mens, dier en natuur. Ons doel is om de 
aanschaf van biologische producten laagdrempelig te maken en mensen te inspireren om 
verantwoord te eten. Op kantoor werken wij met ruim 30 medewerkers. Daarnaast 
hebben wij een distributiecentrum in Tilburg en verschillende productielocaties. We delen 
allemaal een passie voor goed, bewust en lekker eten. 

Wat ga je doen? 

• Ondersteunen bij New Product Development (NPD) 

• Verzamelen van productinformatie en invoeren in GS1 en portals van klanten 

• Coördineren controle GS1-invoer door externe partij 

• In samenwerking met de kwaliteitsmanager onderhouden van het kwaliteitssysteem 
(HACCP, BRC, IFS, SKAL, Glutenvrij), bijvoorbeeld: 

o Opvragen en beoordelen productspecificaties  en leveranciersinformatie 
o Uitvoeren glutentesten 
o Administratief bijhouden van micro- en chemische analyses 
o Opvoeren producten in SKAL-portal 

 
Wat verwachten wij van jou 

• Afgeronde MBO- of HBO-opleiding, bij voorkeur met een voedingsmiddelenachtergrond; 

• Je werkt secuur en accuraat; 

• Hands-on mentaliteit; 

• Goede kennis en ervaring in Excel; 

• Talenkennis: in ieder geval Engels ++, in woord en geschrift; 

• Ervaring in de foodsector is een pré. 

 
Wat kan je van ons verwachten? 
 

• Een 40-urige werkweek waarin jij impact kunt maken in de bio wereld.  



 
 

 
 

• Marktconform salaris en voorwaarden (Nederlands contract).  

• Werken midden in de natuur op Landgoed Luchtenburg met dertig enthousiaste 

collega’s!  

• Eén op één traject met een personal coach.  

• Elke dag een heerlijke home-made bio lunch.  

• Mogelijkheid om wekelijks deel te nemen aan een sport programma.  

• Laptop van de zaak. 

 

Werken bij de Smaakspecialist is een unieke kans om impact te maken in de dynamische 
wereld van healthfood. Interesse en beschikbaar op korte termijn? Stuur dan je CV en korte 
motivatie naar HRM@desmaakspecialist.nl t.a.v. Daiëlle Rikken.  
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