Gerenommeerde leverancier van een breed assortiment aan koelvers
producten met een hoge kwaliteitsstandaard. Maatschappelijk
verantwoord ondernemen staat centraal.

Junior Productontwikkelaar (HBO) VERVULD
Als Junior Productontwikkelaar lever je een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van de
organisatie en diens producten. Ben je naast het ontwikkelen en verbeteren van producten ook
geïnteresseerd in het verwerken/ omzetten van data in SAP, zodat het product geproduceerd en/of
verpakt kan worden? Dan ligt er een uitgebreid takenpakket voor je klaar!
Een greep uit je werkzaamheden en verantwoordelijkheden als Junior Productontwikkelaar:
Onderzoek doen naar mogelijkheden voor ontwikkeling van nieuwe, innovatieve producten
Deelnemen aan multidisciplinaire projecten gedreven vanuit productontwikkeling
Analyse, opbouw en aanpassing van data om het passend te krijgen en in SAP over te brengen
Interpreteren van wijzigingen op de material master data
Opstellen van procedures met betrekking tot data / SAP
Vertalen van recepturen en passend krijgen in SAP (receptuurbeheer)

"Een fantastische kans om als starter ervaring op te doen
met productontwikkeling."
Functie-eisen
Wat neem je mee:
Je hebt een afgeronde opleiding richting voedingsmiddelentechnologie of aanverwant
Je hebt een brede interesse voor productontwikkeling
Accuratesse en flexibiliteit zijn je op het lijf geschreven
Je hebt een goed analytisch vermogen en je weet op effectieve wijze doelen en prioriteiten te
bepalen
Je kunt helder en transparant communiceren, zowel in het Nederlands als Engels
Kennis en ervaring met SAP is een pre
Je bent bereid om te reizen binnen Europa, je standplaats ligt in Gelderland

Aanbod

Onze opdrachtgever biedt je een fulltime positie en het salaris ligt rond € 2400 bruto per maand
gebaseerd op een fulltime dienstverband. Verder kent onze opdrachtgever een uitstekende cao met
goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Goed om te weten is dat bij gebleken
geschiktheid je direct in dienst treedt bij onze opdrachtgever.

Reageren
Geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan snel via de solliciteer online optie. Graag ontvangen
wij je cv in Word-format (niet verplicht), zodat wij deze efficiënt kunnen verwerken in onze systemen.
Het spreekt voor zich dat wij jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Bij anonieme vacatures maken
we altijd onze opdrachtgevers bekend voordat we jouw gegevens met hen delen. Wij reageren
namelijk altijd binnen vijf werkdagen op jouw sollicitatie en als er een match is, bespreken we dan ook
nadere ins en outs met betrekking tot onze opdrachtgever.
Na een eerste telefonische selectie nodigen we je uit voor een sollicitatiegesprek op ons kantoor.
Tevens gaan we -na jouw toestemming- referenties na. Op basis van onze bevindingen brengen we
nader verslag uit aan de opdrachtgever. Bij de opdrachtgever volgen nog maximaal 2 gesprekken,
waarvan het 2e gesprek hoogstwaarschijnlijk in het Engels zal plaatsvinden.
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Ellis Hulshorst, Vestigingsmanager, via
het telefoonnummer 085 1050126. Wij staan je graag te woord. Wel kan het verstandig zijn om
voorafgaande aan jouw vraag reeds jouw sollicitatie in te sturen. Vaak zijn wij beter in staat een
correct en volledig antwoord te geven als we al wat zicht hebben op jouw achtergrond en profiel.
Ambieer je een baan in de levensmiddelenindustrie, maar is deze positie het net niet voor jou?
Professionals in Food bemiddelt in heel Nederland voor productmanagers, accountmanagers,
medewerkers binnendienst, productontwikkelaars, auditors, kwaliteitsmanagers,
kwaliteitsmedewerkers, productiemanagers, procestechnologen, laboranten en analisten in de
levensmiddelenindustrie. Past een dergelijke rol jou goed? Kijk dan snel op onze website en stuur
ons een open sollicitatie!
Volg Professionals in Food ook op LinkedIn en blijf op de hoogte van het nieuws en onze vacatures.

Overzicht
Locatie
Gelderland
Ervaring
Junior
Uren per week 38

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
Ellis Hulshorst
Operationeel Manager
085 105 01 26
e.hulshorst@professionalsinfood.nl
"Sinds 2006 ben ik werkzaam in de arbeidsbemiddeling. Ik heb mij altijd
ingezet voor professionals actief in de voedingsmiddelenindustrie en de
laboratoriumbranche. En dat ik nog steeds met veel plezier! Kan ik mogelijk
iets voor je betekenen? Graag kom ik met je in contact."

