Stichting Food Compass heeft als doel het bevorderen van de voedselveiligheid van verse, onbewerkte
groenten en fruit bij handelsbedrijven, sorteer- en pakstations, veilingen en telersverenigingen. Voor de
inhoudelijke ondersteuning is er het Food Compass deskundigenpanel, dat bestaat uit ca. 12 leden die
gemiddeld 4x per jaar bij elkaar komen. Het deskundigenpanel adviseert over de opzet en uitvoering van
het monitoringprogramma van Food Compass. Naast kwaliteitsmanagers van aangesloten handelsbedrijven
heeft de NVWA zitting in dit panel. Vanwege het vertrek van een van de leden is Food Compass op zoek
naar een nieuw lid deskundigenpanel Food Compass. Wilt u helpen om de voedselveiligheid in de groenteen fruitsector te vergroten? Dan zijn we naar u op zoek!
Gevraagde competenties
Als lid van het deskundigenpanel heeft u een kritische blik en een heldere visie op het thema
voedselveiligheid binnen de groente- en fruitsector. Verder vragen we van u:








Minimaal 5 jaar werkervaring als kwaliteitsmanager/QHSE-manager/KAM-manager/QA-QCmanager binnen een (middel)grote handelsorganisatie. U bent momenteel werkzaam bij een
bedrijf dat deelneemt aan Food Compass;
Uitgebreide kennis van gewasbeschermingsmiddelen, residuen, en de wetgeving op dit vlak;
Bij voorkeur ook uitgebreide kennis van microbiologie en microbiologische risico's, opgedaan
binnen de levensmiddelensector;
De bereidheid om uw kennis en ervaring te delen om zo gezamenlijk de positie van Food Compass
en de voedselveiligheid in de groente- en fruitsector verder te versterken;
Bij voorkeur een internationaal netwerk in uw werkveld;
De bereidheid om 4x per jaar te vergaderen met tussendoor indien noodzakelijk afstemming per email. Er wordt uitgegaan van een inzet van gemiddeld 5 à 10 uur per kwartaal.

Wij bieden u het volgende:





Toetreding tot een netwerk met veel kennis en informatie op het gebied van voedselveiligheid in
de groente- en fruitsector;
Een belangrijke rol bij de inhoudelijke ondersteuning van Food Compass;
De mogelijkheid om een belangrijke inhoudelijke bijdrage te leveren aan de versterking van de
voedselveiligheid in de groente- en fruitsector;
Het deskundigenpanellid is een onbetaalde functie, leden ontvangen een onkostenvergoeding
middels een vacatievergoeding per bijgewoonde vergadering, plus reiskostenvergoeding.

Indien u geïnteresseerd bent in deze functie dan vragen we u om voor 15 september a.s. een korte
motivatie te sturen aan Daan van Empel (secretaris/ penningmeester Food Compass), e-mail:
info@foodcompass.nl . Voor meer informatie kunt hem e-mailen of bellen op tel.nr. +31 (0)6-30078326.

Food Compass:
- beheert een residumonitoringsysteem van gewasbeschermingsmiddelen;
- voert een microbiologisch onderzoeksprogramma uit voor verse, onbewerkte groenten en fruit;
- doet met een watermonitoringprogramma onderzoek naar de microbiologische kwaliteit van
(oppervlakte-)water dat tijdens de groente- en fruitteelt wordt gebruikt.
Met haar netwerk, de verzamelde kennis en betrouwbare sectordata levert Food Compass een bijdrage aan
een sterkere voedselveiligheidscultuur binnen de sector.

