Onze opdrachtgever is een vooraanstaand internationaal opererend
leverancier met een breed assortiment verse grondstoffen, halffabricaten
en eindproducten voor de industrie, groothandel en retail. Er werken in de
productie en op kantoor samen bijna 50 medewerkers en er wordt hard
gewerkt binnen een fijne werksfeer.

Productontwikkelaar Food (MBO/HBO)
VERVULD
Als Productontwikkelaar Food bij onze opdrachtgever kom je te werken in klein team met ambitieuze
collega's. Hierin draag jij zorg voor culinaire en technische productontwikkelingstrajecten van begin
tot eind! Onze opdrachtgever gelooft in "vers en lekker" en daar borduur jij als productontwikkelaar op
voort. Er zijn in deze functie veel sparringsmogelijkheden met klanten, directie, sales, kwaliteit,
productie en je collega Productontwikkelaar. Je rapporteert aan de salesmanager.
Het internationale karakter van de rol zit hem in de plannen en ambitie om klanten in de rest van
Europa te verwennen met meer productmogelijkheden. Je draagt actief bij aan verbreding en
verdieping van het productassortiment voor diverse markten en hebt tevens een leidende rol in
andere projecten, zoals het project recyclebare verpakking. Al met al dus een rol met veel
mogelijkheden!
Een greep uit jouw takenpakket:
Het participeren in verkoopbijeenkomsten met klanten vanuit technisch
productontwikkelingsperspectief
Het bijhouden van trends en ontwikkelingen en deze vertalen in nieuwe projecten
Het contact onderhouden met leveranciers, waarbij je tevens afstemt met inkoop
Initiëren en uitvoering geven aan productontwikkelingsprojecten
Het organiseren van een goede introductie van het product in het productieproces, waarbij je
nauw samenwerkt met de productiemanager
Het onderzoeken waar bestaande producten verbeterd kunnen worden zoals: productkwaliteit,
houdbaarheid, samenstelling, PH-waardes

"Zowel culinair als technologisch werkzaam kunnen zijn?
Jazeker, bij dit bedrijf vind je de combinatie."
Functie-eisen

De Productontwikkelaar die wij zoeken is ambitieus en gedreven om zichzelf uit te dagen. Je houdt
daarnaast van eigenaarschap, waardoor je interne- en externe samenwerking jouw belangen
adequaat opvolging geeft. Tot slot ben je creatief, innovatief en dol op hippe trends binnen de food.
Verder ben jij:
In het bezit van een afgeronde hbo- of mbo-opleiding in de richting van de
Voedingsmiddelentechnologie, Food & Business of aanverwant
Reeds een aantal jaar aan de slag binnen de productontwikkeling bijvoorbeeld als Product
Developer, waarbij je jouw kennis van de voedingsmiddelentechnologie hebt kunnen inzetten
Iemand die veel energie haalt uit een functie die je grotendeels zelf nog kunt vormgeven
Nauwkeurig en communicatief goed onderlegd
Iemand die zowel op de achtergrond, als op de voorgrond tot zijn of haar recht komt

Aanbod
Je krijgt van onze opdrachtgever de mogelijkheid om jouw talent als productontwikkelaar in de volle
breedte in te zetten om nog betere en nieuwe producten te ontwikkelen.
Verder bieden ze jou:
Een jaarcontract bij start en bij een goede klik van beide kanten een contract voor onbepaalde
tijd bij verlenging
Een salaris tussen de €3.000 en €4.000 bruto per maand op basis van een fulltime
dienstverband
8% vakantiegeld
Reiskostenvergoeding en pensioenregeling (cao Groothandels in AGF)
Mogelijkheden om jezelf bij te scholen middels opleidingen en cursussen
Een werkweek van 32 uur per week is mogelijk

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 (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij onze opdrachtgever
Tweede gesprek bij onze opdrachtgever
Assessment (persoonlijkheid en competenties)
Arbeidsvoorwaardengesprek
Je hebt je nieuwe uitdaging te pakken!

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Johanna Pierhagen, Recruiter, via het
telefoonnummer 085 105 0124. Zij 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

Overzicht
Locatie
Opleiding
Ervaring
Uren per week
Rijbewijs nodig
Salaris range

Zuid-Holland
mbo / hbo
Medior
32-40
Ja
€3.000 - €4.000

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
Johanna Pierhagen
Senior Recruiter
085 105 01 24
j.pierhagen@professionalsinfood.nl
"Sinds 2006 ben ik werkzaam als recruiter. Voor mij is dit absoluut de leukste
baan die er is! Graag verdiep ik me grondig in de bedrijven, de vacatures en
natuurlijk in jou als kandidaat om die mooie match te kunnen maken. Die
match, die je energie geeft. Met plezier maak ik kennis met jou om de
mogelijkheden en jouw wensen te bespreken."

