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Quality Control Medewerker 
Fulltime 

 
 

Over Tropical Fruit Company 
TFC is specialist in het segment exotische groenten en fruit. Onze producten zijn afkomstig van over 
de hele wereld. Productielocaties zijn te vinden in uiteenlopende landen als Brazilië, Colombia, Peru, 
Mexico, China en Vietnam. Ons assortiment is in bijna een kwart eeuw uitgebreid tot bijna 200 
verschillende soorten groenten en fruit. Deze vinden allemaal vooral hun weg naar verschillende 
supermarktketens, speciaalzaken en groothandelsmarkten in Europa: van Scandinavië tot Spanje. 
TFC staat voor maatwerk: of een klant nu drie volle vrachtwagens of drie dozen nodig heeft, 
klantspecifieke bestellingen zijn standaard. 
 
Quality Control Medewerker bij TFC: wat ga je doen?  
Als Quality Control Medewerker bij TFC keur je tropische groenten- en fruitsoorten op kwaliteit. Je stelt 
rapporten op en monitort de voorraad aan producten in het magazijn. Daarnaast heb je zeer nauw 
contact met de afdeling in- en verkoop. Je rapporteert aan de Teamleider Quality Control.  
 
Wat vragen we van jou? 

- Ervaring in de AGF is een vereiste; 
- Ervaring met tropische groenten- en fruitsoorten is een pré;Opleidingsniveau minimaal mbo; 
- Goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
- Goede kennis van de Engelse taal in geschrift; 
- Minstens 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie; 
- Je hebt bij voorkeur de volgende modules behaald: P9/P10/P11/P13/P14/P16; 
- Je neemt initiatief en bent een echte aanpakker.  

 
Bij TFC werken betrokken, ondernemende mensen die zich verantwoordelijk voelen voor wat zij doen. 
Wij zijn flexibel en loyaal; met elkaar gaan we voor een optimale klantbeleving!  
 
Wat krijg je van ons? 

- Een bruto maandsalaris van € 3.200,-- per maand, gebaseerd op een 38-urige werkweek; 
- Vakantiegeld (8%); 
- Vakantiesaldo van 197,6 uren per kalenderjaar, gebaseerd op een 38-urige werkweek; 
- Reiskostenvergoeding van € 0,19 cent per kilometer (maximaal € 95,-- per maand); 
- Pensioenopbouw. 

 
Wil je bij ons werken? 
Solliciteer met je cv én motivatiebrief via careers@tfc-holland.nl. Heb je vragen? Neem dan contact op 
met Nadine Rikers, HR-Manager (06-51630722). 
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