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FUNCTIECONTEXT
De kwaliteitscontroleur/analist is belast met het uitvoeren van controles en analyse aan monsters grondstoffen, tussen- en eindproducten en verpakkingsmaterialen. Het betreft zowel de periodieke en repeterende controles i.h.k.v. het reguliere kwaliteitscontroleproces als de incidentele bepalingen n.a.v. geconstateerde afwijkingen of klachten en proefproducties. Vanuit zijn expertise
heeft de kwaliteitscontroleur/analist ook een sturende/adviserende rol naar de productie(medewerkers). De functionaris werkt
weliswaar volgens bekende analysemethoden en technieken en vaste analysevoorschriften, maar dient afhankelijk van de bevindingen keuzes te maken t.a.v. de uit te voeren vervolgmetingen.

POSITIE IN DE ORGANISATIE
Rapporteert aan
leidinggevende kwaliteitsafdeling
Geeft leiding aan
niet van toepassing

FUNCTIEDOEL
Actueel houden van de kwaliteitsnormen en controleren van de kwaliteit van grondstoffen, tussen- en eindproducten en verpakkingsmaterialen, zodanig dat aan de gestelde kwaliteits- en afnemerseisen wordt voldaan.

RESULTAATVERWACHTING/FUNCTIONELE ACTIVITEITEN
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Geplande en uitgevoerde dagelijkse controles

- vaststellen van de werkvolgorde, o.b.v. aanvragen en het beslag
op apparatuur
- nemen en gereedmaken van monsters, instellen van laboratoriumapparatuur
- uitvoeren van fysische, natchemische, instrumentele en organoleptische testen volgens analysevoorschrift
- beoordelen van analyse-uitkomsten, zonodig herhalen van
metingen bij twijfelachtige resultaten
- registreren van uitkomsten in geautomatiseerd systeem
- (laten) blokkeren van grondstoffen, verpakkingsmaterialen of
producten bij geconstateerde afwijkingen
- beoordelen en doen van voorstellen voor de (her)verwerking,
informeren van de afdelingsleiding

- bruikbaarheid van voorbewerkte
monsters
- juist gebruik van apparatuur
- nauwkeurigheid van testen en
beoordeling uitkomsten
- snelheid/doorlooptijd van analyses
en controles
- actualiteit en volledigheid van
vastgelegde gegevens

Uitgevoerde niet-routinematige
analyses

- doen van voorstellen voor uitbreiding/aanpassing van onderzoeksmethoden, raadplegen van vakliteratuur
- uitvoeren van analyses van specifieke aard, bepalen van de in te
zetten analysetechnieken, zonodig afstemmen met leidinggevende
- onderzoeken van de aard, omvang en oorzaak van klachten,
beoordelen van historische analyseresultaten, doen van voorstellen t.a.v. aanvullend in te zetten analyses
- uitvoeren en begeleiden van proefproducties, o.b.v. bevindingen adviseren productontwikkeling t.a.v. bijregeling van procesinstellingen

- correctheid van onderzoeksresultaten
- volledigheid en juistheid van onderzoeksrapportages
- juist gebruik van apparatuur
- bruikbaarheid van adviezen

Kwaliteitsbewust en toegerust
productiepersoneel

- instrueren van productiemedewerkers over het uitvoeren van
routinematige bepalingen op de werkvloer
- bevorderen van het kwaliteits- en hygiënebewustzijn van de
productiemedewerkers door het geven van uitleg en aanwijzingen
- uitvoeren van verbeterprogramma's en/of acties op het gebied
van hygiëne, orde en netheid

- mate waarin kwaliteit- en hygiënebepalingen worden nageleefd
- duidelijkheid en bruikbaarheid van
uitleg/aanwijzingen
- doeltreffendheid van verbeterprogramma's
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Verantwoord functioneren

- naleven van de HACCP, bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften
- schoonmaken van de apparatuur en werkomgeving

- mate van naleving van bedrijfs- en
veiligheidsvoorschriften
- netheid en ordelijkheid van apparatuur en werkomgeving

WERKGERELATEERDE BEZWAREN
- Werken in veelal staande en eenzijdige (licht gebogen) houding.
- Hinder van geuren van bepaalde producten en chemicaliën.
- Kans op letsel door glasbreuk, aanraking of inademing van agressieve of giftige stoffen, branden aan apparatuur.
Het functieniveau volgens ORBA ® is gebaseerd op de rubrieken: Functiecontext, Positie in de organisatie, Functiedoel, Resultaatverwachting/Functionele activiteiten en Werkgerelateerde bezwaren.
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