Vacature Keurmeester / Procesadviseur
Heb jij kennis van broodproducten en een ruime ervaring met broodbereiding en ben je communicatief vaardig?
Kom dan ons team versterken als keurmeester/procesadviseur voor ambacht en industrie!
Na een goede interne training kun je ondernemers, organisaties en de bakkers helpen met het borgen en
monitoren van de kwaliteit van hun brood of banket product.

De functie
Je adviseert bakkerijondernemers en medewerkers met als doel productkwaliteit te verhogen. Dit houdt in:
 Beoordelen van bakkerijproducten volgens een vaste procedure / methodiek
 Uitvoeren van productbeoordeling op locatie en de verbetermogelijkheden van het productieproces
bespreken met opdrachtgevers
 Uitvoeren en rapporteren van procesanalyses
 Geven van procesadvies t.a.v. productkwaliteit en procesoptimalisatie
 Telefonisch beantwoorden van proces technische vragen van opdrachtgevers in samenwerking met
andere kennisdiensten binnen het NBC
 Uitvoeren van commerciële taken voor de afdeling, in overleg met de manager.
Ruud Geven, keurmeester NBC: “Als keurmeester bij NBC ben ik altijd met het bakkersvak bezig én leer ik
continue nieuwe dingen over producten. Geen dag is het zelfde. De dag begint met het keuren van brood, om
vervolgens met de bakker te bespreken hoe hij het brood nog beter kan maken. Samen met een klant werken
we ‘s middags aan verbeter stappen om de kwaliteit beter te borgen en aan kennisoverdracht om op locatie
broodkwaliteit en verbeterpunten te bespreken met bakkers. De uitdaging om het beste uit je vak te halen
door producten en jezelf continue te verbeteren, dat zorgt ervoor dat ik iedere dag in mijn element ben.’’

Jouw competenties







Praktische ervaring met productieprocessen, -methoden en -technologie
HBO niveau is een pré, MBO is vereist.
Goede communicatieve en commerciële vaardigheden
Analytisch, accuraat en effectief kunnen omgaan met gegevens
Proactief, zelfstandig werkende teamspeler, flexibel, resultaatgericht
In het bezit van een rijbewijs

Over het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC)
NBC zorgt ervoor dat bakkerijen sterker in de markt staan. Dat doen wij met veel kennis en ervaring op het
gebied van product, proces, voedselveiligheid, productinformatie, gezondheid en marketing. Wij vertalen dit in
praktische diensten voor de bakker naar duidelijke communicatie richting de consument of gebruiken dit als
basis om de bakkerijsector te vertegenwoordigen. Als hét kennis- en adviescentrum voor de bakkerij zijn wij
onafhankelijk en objectief en kijken wij altijd met één oog naar de toekomst. Meer informatie over NBC vind je
op www.nbc.nl.

Heb je interesse?
Heb je vragen over deze functie of wil je solliciteren? Neem dan contact op met Henri Elders, Keurmeester &
Procesadviseur bij het NBC. Dat kan via 06-509 13 020. Een sollicitatiebrief met CV stuur je naar:
h.elders@nbc.nl.

