Zijerveld is de specialist op het gebied van kaas en maakt deel uit van
Royal Friesland Campina. Zij leveren meer dan 2500 verschillende
Hollandse en buitenlandse kazen aan (internationale) klanten in diverse
verkoopkanalen.
Zijerveld richt zich met name op private labels en eigen merken. Hun vier
assortimentspijlers zijn: Noord-Hollandse Gouda, boerenkaas,
buitenlandse kaas en geitenkaas. Zijerveld werkt aan groei van de
kaasmarkt en verhoging van het rendement op de kaascategorie van hun
klanten.
Er werken ruim 450 medewerkers binnen Zijerveld en de cultuur laat zich
omschrijven als klant- en marktgericht, pragmatisch en ambitieus.

Medewerker Specificatiebeheer & Labeling
Food (hbo) VERVULD
In de functie Medewerker Specificatiebeheer & Labeling lever je, ter aanvulling op het huidige team,
een belangrijke bijdrage aan het optimaliseren en het up-to-date houden van de database voor
productspecificaties en etikettering. Binnen een professioneel en prettig samenwerkend team draag
je zorg voor de voortgangscontrole van de te verwerken nieuwe en gewijzigde productspecificaties,
behandel je klantaanvragen en verwerk je informatie in klantspecifieke systemen zoals SIM,
TraceOne en PIMDAM en voer je zelfstandig projecten uit ten behoeve van het informatieproces.
Taken en verantwoordelijkheden die bij deze vacature horen:
Het in samenspraak met de afdeling inkoop up-to-date houden van de
productspecificatiedatabase door het verwerken van periodieke mutaties en/of op basis van
productspecificaties van leveranciers
Afstemming met de afdeling master data voor etiketteringsgegevens en logistieke informatie in
relatie tot systemen als VWS (intern), GS1, TrustBox
Afstemming met collega's van commercie en marketing
Bijdragen aan de optimalisatie van het informatieproces
Implementatie van nieuwe wet- en regelgevingen over o.a. labeling
Zelfstandig beheer van projecten
Meer weten over het werken bij Zijerveld in het algemeen? Lees hier het verhaal van Henriëtte
Grooten. En meer over op de afdeling Specificatiebeheer en Labeling in het bijzonder? Lees
hier het verhaal van Rens van Baren.

"Als specialist binnen het specificatiebeheer en de
etikettering ben je een essentiële schakel in de processen

van Zijerveld. Het betreft een spilfunctie binnen een
gezonde en groeiende organisatie, met een prettige,
positieve werksfeer die wordt gekenmerkt door
collegialiteit en betrokkenheid."
Functie-eisen
Als Medewerker Specificatiebeheer en Labeling ben je verantwoordelijk voor de tijdige en correcte
uitvoering van jouw werkzaamheden. Je begrijpt de impact van jouw werk op de totale
bedrijfsprocessen en bent in staat jouw werk in die context te bezien.
Verder herken je je in het volgende profiel:
In het bezit van een hbo-opleiding Voedingsmiddelentechnologie, Voeding en Diëtetiek of
gelijkwaardig
Minimaal één jaar ervaring op het gebied van specificatiebeheer en/of etikettering in de
levensmiddelensector
Sterk analytisch vermogen en oog voor detail
Een 'aanpakkersmentaliteit'
Klantgericht, flexibel en innovatief
Gevoel voor data, goede beheersing van MS Office (m.n. Excel)
Ervaring binnen een grote/complexe organisatie is een pre
Goede beheersing van Nederlands en Engels (Duits en Frans is een pre)
Stressbestendig, betrouwbaar, gedreven en een goede dosis zelfvertrouwen
Beschikt bij voorkeur over enige ervaring binnen de kaasbranche
Starters met aantoonbare en relevante ervaring tijden stage(s) worden ook uitgenodigd te reageren.

Aanbod
Zijerveld biedt je een administratieve en uitdagende fulltime functie voor 36 tot 40 uur per week in een
steeds belangrijker onderdeel van de kwaliteitsborging, met uitzicht op een vast dienstverband. Hier
kun je je verder ontwikkelen in de specialistische materie van specificatiebeheer en etikettering.
En verder:
Kom je te werken in een organisatie die zich kenmerkt door een grote mate van betrokkenheid
en dynamiek; een gezonde en groeiende organisatie waar een prettige werksfeer heerst
Daarnaast bieden zij je een goed arbeidsvoorwaardenpakket met een marktconforme
inschaling, conform CAO. Het salaris bedraagt € 2.500 - € 3.000 bruto per maand bij een 40urige werkweek
Ontvang je 24 vakantiedagen en 8% vakantiegeld
Ontvang je een collectiviteitskorting op zowel je basis- als aanvullende zorgverzekering
Ook maak je aanspraak op een pensioenregeling

Maak je aanspraak op een reiskostenvergoeding vanaf 10 kilometer enkele reis en wanneer je
met het openbaar vervoer komt krijg je de volledige kosten vergoed

Reageren
Zijerveld heeft ervoor gekozen deze vacature op exclusieve basis bij Professionals in Food uit te
zetten. Wij nemen daarom de volledige werving en de eerste selectie voor onze rekening.
Bij interesse ontvangen wij jouw sollicitatie graag. Wij gaan uiteraard vertrouwelijk met jouw gegevens
om en nemen altijd binnen vijf werkdagen contact met jou op.
Hoe ziet de sollicitatieprocedure er uit?
Eerste telefonische selectie en nadere bespreking Zijerveld
Match? Introductie bij Zijerveld
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor in Vught*
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij Zijerveld
Tweede gesprek bij Zijerveld
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
vacatures.
* Om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan, kan het zijn dat we je niet op ons kantoor
spreken, maar via videoconferencing. Geen ervaring met videoconferencing? Geen nood, wij zorgen
dat je eenvoudig deel kunt nemen.

Overzicht

Locatie
Opleiding
Ervaring
Uren per week
Salaris range

Bodegraven
hbo
Medior
36 - 40
€ 2500 - € 3000 bruto per maand

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."

