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Doel 

Controleren van de kwaliteit van producten volgens de daarvoor vastgestelde normen/standaards.  

Niveau 

Kenmerk 
Typering A Typering B Typering C 

Algemeen 

- m.n. QC, beperkt QA  

- binnen de domeinen productie of logistiek  

- controleren van enkele producten a.d.h.v. 

gestelde kwaliteitsnormen 

- assisteren bij QA-werkzaamheden 

- QC- en QA-bijdragen  

- binnen de domeinen productie en logistiek 

- controleren van producten binnen toegewezen 

productgroepen a.d.h.v. gestelde kwaliteits-

normen  

- bijdragen aan het borgen van QA-procedures, 

richtlijnen en instructies 

- controleren van producten binnen alle product-

groepen a.d.h.v. gestelde kwaliteitsnormen  

- mede borgen van QA-procedures, richtlijnen en 

instructies 

- begeleiden van in- en externe auditing 

- coördineren en vaktechnisch aansturen van een 

groep medewerkers (ca. 10) 

Kaders 

- uitvoeren van de werkzaamheden onder begelei-

ding/instructie van controleur B of C  

- verrichten van de werkzaamheden a.d.h.v. 

werkorders en deels volgens dagplanning 

- verrichten van de werkzaamheden a.d.h.v. 

dagplanning en volgens eigen werkindeling  

- verdelen van de werkzaamheden over de toege-

wezen medewerkers  

- begeleiden van medewerkers en toezien op de 

uitvoering 

- doen van verbetervoorstellen t.a.v. de werkpro-

cessen en protocollen van de afdeling 

Rapportages/registratie  

- registreren van bevindingen na uitgevoerde 

controles  

- afstemming van bevindingen met medewerker 

kwaliteit B of C 

- registreren van bevindingen na uitgevoerde 

controles  

- beoordelen van op herhalende afwijkingen 

- opzetten en uitvoeren van verbeteracties i.s.m. in-

, verkoop of andere afdelingen 

- beoordelen van kwaliteitsinformatie en initiëren 

van verbeteringen in QC-werkprocessen en 

protocollen 

- deelnemen aan diverse kwaliteit gerelateerde 

projecten, testen en onderzoeken 

Meetapparatuur 

- onderhouden van meetapparatuur - onderhouden en kalibreren van meetapparatuur  - toezien op het gebruik en de werking van 

afdelingsapparatuur 

- (laten) uitvoeren van onderhoud 

- signaleren of apparatuur vervangen moet worden 

of extra apparatuur aangeschaft moet worden 
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Niveau 

Kenmerk 
Typering A Typering B Typering C 

Verstrekte informatie/ 

advies 

- begeleiden en informeren van productieme-

dewerkers 

- begeleiden van collega’s en productieme-

dewerkers  

- adviseren van verbeteracties o.b.v. kwaliteitsin-

formatie aan productie, logistiek, inkoop, keur 

en/of verkoop  

- begeleiden van collega’s en productiemede-

werkers  

- doen van voorstellen ter verbetering van de 

werkprocessen en protocollen 

Verantwoord 

functioneren 

- naleven van bedrijfsvoorschriften en procedures 

o.h.g.v. (voedsel)veiligheid en milieu en orde en 

netheid 

- signaleren en melden van onveilige situaties 

- naleven van bedrijfsvoorschriften en procedures 

o.h.g.v. (voedsel)veiligheid en milieu en orde en 

netheid 

- signaleren en ingrijpen bij onveilige situaties 

conform procedures 

- toezien op en naleven van bedrijfsvoorschriften 

en procedures o.h.g.v. (voedsel)veiligheid en 

milieu en orde en netheid 

- signaleren en ingrijpen bij onveilige situaties 

conform procedures 

Referentie -  - Medewerker Kwaliteit B -  

 

In een NOK/functiereeks worden alleen de onderscheidende kenmerken beschreven, zodat de niveauverschillen in deze reeks herkenbaar worden. Het hogere niveau veronderstelt tevens 

beheersing en/of uitvoering van het voorgaande niveau.  


