
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Keurmeester I Poeldijk I 32 uur 

 
Heb jij een passie voor groenten en fruit en ga jij als Keurmeester graag voor de beste kwaliteit? Dan is er bij 
Euro West op de afdeling Kwaliteit een plek vrij gekomen waar jij je thuis zult gaan voelen! Wij zijn namelijk 
op zoek naar een enthousiaste collega voor de functie van Keurmeester (32 uur).  
 
Als Keurmeester controleer je de kwaliteit van de inkomende en uitgaande producten. Samen met jouw 
collega’s van de afdeling Kwaliteit controleer je of producten voldoen aan klantspecificaties, vastgestelde 
normen en verschillende standaarden. Voldoet een product niet aan de kwaliteitseisen? Dan onderneem jij 
direct actie en schakel je met diverse afdelingen binnen de organisatie. 
 
Het keurteam waarin je terecht zult komen bestaat uit twee collega’s. Binnen dit team kun je jouw ervaring 
als Keurmeester in de praktijk brengen en is er voldoende ruimte om jezelf verder te ontwikkelen.  
 
Wie ben jij? 

• Je beschikt over MBO werk- en denkniveau 

• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in onze branche 

• Je hebt – in ieder geval – vakkennis van de producten paprika, spruiten en citrusvruchten 

• Je werkt graag samen met je collega’s om de dagelijkse doelen te behalen 

• Je wil je graag verder ontwikkelen binnen het vak en bent bereid daarvoor opleidingen te doen 

• Je bent besluitvaardig, neemt initiatief en kunt prioriteiten stellen. Immers besluit jij of goederen 
moeten worden afgekeurd of geblokkeerd in het productieproces 

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal 
 
Wat bieden wij? 

• Een marktconform salaris, aangevuld met goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Eventuele overuren worden maandelijks vergoed 

• De mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van cursussen en 
opleidingen 

• Werken bij een succesvol en internationaal bedrijf waarbij er regelmatig activiteiten worden 
georganiseerd voor medewerkers 

 
Verder dien je rekening te houden met onderstaande praktische zaken bij de functie van Keurmeester bij 
Euro West: 

• Om de kwaliteit van onze producten te waarborgen werk je in een gekoelde ruimte 

• De functie is gebaseerd op 4 dagen/32 uur per week en heeft wisselende begin tijden 

• Eens per 3 weken werk je op zaterdagochtend 
 
Enthousiast geworden?  
Stuur dan voor 15 augustus 2021 je sollicitatie voorzien van een CV en motivatiebrief naar hr@euro-west.nl. 
Heb je nog vragen over deze vacature, neem dan contact op met Bart Bellemans, telefoonnummer 
0657548374. 
 
Wie zijn wij? 
Bij Euro West worden dagelijks grote hoeveelheden groenten en fruit verpakt en/of verhandeld. Ons bedrijf 
kent een lange historie, welke terug gaat tot het jaar 1970. Destijds werd het bedrijf opgericht door Piet 
Vijverberg en het stokje is later overgenomen door zijn zoon Marco Vijverberg, onze huidige directeur. Met 
een hecht team wordt iedere dag gewerkt aan het leveren van de beste service richting onze klanten.  


