Stage Quality Assurance & Supply Chain Management
BioActor – Maastricht, Limburg, NL
BioActor is een jong life science bedrijf dat unieke ingrediënten ontwikkeld voor het gebruik
in zogenaamde functional foods, medische voeding en voedingssupplement. BioActor’s
producten zijn allemaal natuurlijk, innovatief en wetenschappelijk gevalideerd voor hun
gezondheidseffecten. BioActor heeft een lopende samenwerking met Maastricht University
Medical Center (MUMC) voor klinisch onderzoek en met Topsport Limburg voor sportprestatie
onderzoek. Bezoek gerust onze website voor meer informatie: www.bioactor.com

Functieomschrijving
Wij zoeken een stagiaire voor ons Sourcing & Supply Chain team. De taak van dit team is om
te verzekeren dat al ons materiaal veilig en geschikt is, zodat al onze producten gegarandeerd
de beste kwaliteit hebben voor onze klanten. Er wordt van de stagiaire verwacht dat hij of zij
het team ondersteunt in het verkrijgen van het ISO 9001 certificaat. Daarnaast, wordt hij of zij
ook aangemoedigd om de huidige supply chain te optimaliseren om de duurzaamheid te
verbeteren.
Als jij passie hebt voor kwaliteit en het verschil wilt maken, wordt dan onze nieuwe stagiaire
om te helpen bij het versterken van onze merken.

Wie zoeken wij?
Je volgt een Master in Food Quality Management, Supply Chain Management, Food Safety of
een HBO opleiding in vergelijkbare richting. Je hebt kennis van Quality & Food Safety
Management systemen en je bent gemotiveerd om je kennis van ISO 9001 en HACCP toe te
passen in een werkomgeving. Je leest en schrijft vloeiend Engels. Kennis van een andere
Europese taal, zoals Nederlands, Spaans of Frans is een plus.
Je moet geregistreerd staan als een student tijdens de hele stageperiode. We zoeken een
stagiaire die zo snel mogelijk kan starten.
Het zou super zijn als je jezelf in het volgende herkent:
-Je ben goed georganiseerd en resultaatgericht
-Je bent proactief en een echte teamspeler
-Je kan goed omgaan met uitdagingen en denkt in oplossingen
-Je bent creatief en hebt oog voor detail

What’s next?
Stuur je CV en motivatiebrief naar ariel.zhang@bioactor.com.

