Onze opdrachtgever is een grote speler in de AGF branche. Een familiebedrijf dat
een enorme groei doormaakt en daarbij ook internationaal opereert. Er wordt in
teamverband gewerkt om samen tot een gezond en verantwoord kwaliteitsproduct
te komen. Bij dit ambitieuze bedrijf liggen volop ontwikkelingsmogelijkheden en
wordt er bijzonder goed voor het personeel gezorgd.

Technoloog Verpakking en Proces AGF
(MBO/HBO)
Als Technoloog Verpakking en Proces AGF ben jij verantwoordelijk voor het geven van adviezen en
bepalen van acties ten behoeve van verbetering van het product, het proces en de systemen. Dit doe
jij op basis van de opgedane kennis van de producten en processen in relatie tot de verpakkingen en
verpakkingstechnieken binnen de productie. Hierdoor realiseer jij een continue verbetering binnen de
organisatie. Jouw team van de afdeling QSHE bestaat uit 9 collega's. Je rapporteert aan de Quality
Director.
Daarnaast bestaat jouw takenpakket uit:
Je bent verantwoordelijk voor het in teamverband opstellen, begeleiden en uitvoeren van
verschillende projecten die gericht zijn op proces- en verpakkingsverbetering
Je biedt ondersteuning aan de productievloer op het gebied van de implementatie controle,
optimalisatie en ontwikkeling op het gebied van verpakkingen
Het opstellen en beheren van de juiste specificaties voor de verpakkingen en
verpakkingsmaterialen
Je begeleidt proefproducties
Je bent de schakel tussen productontwikkeling, OE en de productie bij het implementeren van
nieuwe producten en processen
Je bent sparringpartner op het gebied van technische, functionele en operationele vraagstukken
over het proces en de verpakkingen. Dit ben jij ook voor externe klanten
Je volgt de (technologische) trends op het gebied van verpakkingen en processen en toetst
deze op de toepasbaarheid in het huidige proces
Je bouwt contacten op en onderhoudt contacten met wetenschappelijke instituten en
leveranciers

"Wij zoeken dé specialist op het gebied van verpakkingen procestechnologie. Ben jij degene die wij zoeken?"
Functie-eisen
Voor de vacature Technoloog Verpakking en Proces AGF zoekt onze opdrachtgever iemand met een
resultaatgerichte, proactieve en zelfstandige houding. Je hebt overtuigingskracht en kunt logische

verbanden plaatsen en problemen in een breder kader plaatsen.
Verder herken jij jezelf in het volgende profiel:
Je bent in het bezit van een afgeronde mbo of hbo opleiding in de richting van
Levensmiddelentechnologie, Food Design & Innovation, Food & Business of aanverwant
Je hebt ervaring met proces- en verpakkingstechnologie in de foodindustrie (bij voorkeur in de
AGF branche)
Heb jij goede communicatieve vaardigheden en ben jij klantgericht
Ben jij door de weeks op kantoortijden beschikbaar (flexibele begintijden)

Aanbod
Onze opdrachtgever biedt jou naast een functie binnen een gezond, steeds groeiend en ambitieus
bedrijf, de kans om je optimaal te ontwikkelen. Er worden bijzonder veel secundaire voorwaarden en
extra’s aangeboden omdat dit familiebedrijf goed voor haar personeel wil zorgen.
Daarnaast bieden zij jou:
Een salaris tussen de €3.500 en € 4.500 bruto per maand op basis van 38 uur per vier weken,
afhankelijk van jouw opleiding en ervaring
Een contract voor 38 uur per week dat per 4 weken wordt uitbetaald
Een goed georganiseerd inwerktraject, met daaropvolgend mogelijkheden tot een opleidings- en
ontwikkelingsplan
Reiskostenvergoeding van €0,19 per km, maximaal €6 per dag
Je komt in dienst op basis van een jaarcontract. Bij wederzijdse tevredenheid wordt dit verlengd
met een onbepaalde tijd contract.
26 vakantiedagen
Extra's zoals een bedrijfswinkel, een kantine, goedkoop sporten in de buurt etc.
Een heleboel gezellige, hard werkende collega's

Reageren
Bij interesse ontvangen wij jouw sollicitatie graag zo spoedig mogelijk. Wij gaan uiteraard
vertrouwelijk met jouw gegevens om en nemen altijd binnen vijf werkdagen contact met jou op.
Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?

Eerste telefonische selectie en nadere bespreking van de vacature en onze opdrachtgever
Match? Introductie bij onze opdrachtgever
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor in Den Bosch
Referentiecheck
Eerste gesprek bij onze opdrachtgever
Tweede gesprek bij onze opdrachtgever bij onze opdrachtgever
Arbeidsvoorwaardengesprek
Je hebt je nieuwe uitdaging te pakken!
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Maxime Quax, Sales Manager, via het
telefoonnummer 085 105 0121. Hij staat je graag te woord!
Op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de levensmiddelenindustrie, maar is deze baan het net
niet voor jou? Professionals in Food bemiddelt in heel Nederland voor food vacatures. Zit jouw
vervolgstap nu niet tussen ons actuele aanbod, stuur ons dan een open sollicitatie. Wij nemen
vervolgens binnen vijf werkdagen contact op om jouw wensen en ambities te bespreken en om je
welkom te heten in ons netwerk. Join the club!
Volg Professionals in Food ook op LinkedIn en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze
vacatures.

Overzicht
Locatie
Opleiding
Ervaring
Uren per week
Salaris range

Noord-Holland
MBO
Medior
32-38
€3.500 - €4.500

SOLLICITEER

BEKIJK VACATURE ONLINE

Wanneer de vacature niet meer onder de gekoppelde URL geadverteerd staat dan kom je direct op
onze overzichtspagina met vacatures uit. Mogelijk vind je daar alsnog de vacature onder een nieuwe
URL. Anders is de vacature inmiddels verlopen.

Contactpersoon

Maxime Quax
Sales Manager
06 18 638 332
m.quax@professionalsinfood.nl
In 2012 ben ik, onder de vlag én samen met een gerenommeerde holding in de
levensmiddelensector, gestart met het in de markt zetten van Professionals in
Food. Inmiddels zijn we gegroeid en focus ik me op wat mijn passie is: het
duurzaam samenbrengen van mens en organisatie. Met mijn ervaring en
achtergrond als loopbaancoach hoop ik zo extra toegevoegde waarde te bieden
voor zowel kandidaten als opdrachtgevers.

