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VOEDSELVEILIGHEID & KWALITEIT

Kwaliteitsmanager
Food 2014
Van strategie naar doelstellingen en hoe hindernissen
daarbij te overwinnen
Guurtje Kok (Perfetti Van Melle), Jan Moerland (Nedato) en
Marjon Otten (Polak) zijn genomineerd voor de titel Kwaliteitsmanager Food 2014. Hoe weten zij hun doelen te verwezenlijken? Ook via workshops en lezingen van buiten de sector op 30
oktober kunnen kwaliteitsmanagers zichzelf verder verbeteren.
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