Caldic Ingredients Benelux B.V. is al jaren actief in voedselingrediënten.
Vooral in het afgelopen decennium hebben ze hun geografische voetafdruk
snel uitgebreid en vandaag kunnen ze zeggen dat ze een toonaangevende
wereldwijde distributeur voor de voedingsindustrie zijn geworden. Caldic
Ingredients Benelux B.V. onderscheid zich door een breed scala aan
markten zoals Savory, Bakery, Nutrition, Dairy, Confectionery, Beverages en
Animal Nutrition.
Bij Caldic Ingredients Benelux B.V. streven ze ernaar om elke dag beter te
worden, met als doel langdurige relaties op te bouwen. Om een significante
meerwaarde te geven aan het huidige R&D team zijn ze momenteel op zoek
naar een R&D medewerker.
Caldic Ingredients Benelux B.V. heeft een nieuwe productielocatie/magazijn
in Nieuwegein, met vestigingen voor management en ondersteunende
afdelingen. Een goede werkplek waar je samen met een betrokken team van
collega’s kunt excelleren!

R&D Medewerker Food (mbo/hbo) VERVULD
De functie R&D Medewerker Food is een geheel nieuw opgezette positie waarbij je veel taken die
voorheen de NPD-ers zelf uitvoerde tot je zal nemen. Als R&D Medewerker Food bekleed je een
uitvoerende en ondersteunende rol en ben je van A tot Z verantwoordelijk voor het recepten
management. Je komt te werken in een jong en enthousiast team van ongeveer 8 medewerkers. Je
rapporteert rechtstreeks aan de Technisch Directeur.
Binnen deze functie behoren de volgende werkzaamheden tot jouw takenpakket:
Het optimaliseren van bestaande recepten
Het onderzoeken of er andere ingrediënten kunnen worden gebruikt zonder kwaliteitsverlies
Je helpt collega’s met sample management
Je ondersteunt de NPD-collega’s bij food productontwikkelingsprojecten
Je werkt nauw samen met de afdeling QHSE, productieplanning, product managers en sales

"Als R&D Medewerker Food bekleed je een uitvoerende
en ondersteunende R&D rol en ben je van A tot Z
verantwoordelijk voor het recepten management"
Functie-eisen
Werk je graag in de voedingsindustrie en kom je goed tot je recht op een dynamische afdeling? Dan

past deze vacature waarschijnlijk goed bij jou. Starters op de arbeidsmarkt met R&D ervaring binnen
de food, opgedaan in een bijbaan of stage, kunnen ook reageren.
Wat verder van belang is bij deze vacature:
Je hebt een afgeronde mbo/hbo opleiding richting levensmiddelentechnologie,
laboratoriumonderwijs of aanverwante food opleiding
Je hebt praktijkervaring opgedaan in de voedsel (ingrediënten) industrie
Je bent bekend met de heersende levensmiddelenwetgeving en wettelijke vereisten
Je hebt een proactieve houding en bent flexibel
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Je bent in staat om de impact van jouw beslissingen op de hele organisatie goed in te schatten
(sales, productie, supply chain en QHSE)
Je herkent jezelf in de volgende vaardigheden: nauwkeurig, analytisch, flexibel, initiatiefnemer,
teamspeler en zelfstandig
Je bent bereid om jezelf te ontwikkelen in een uitdagende omgeving en een matrixorganisatie

Aanbod
Je komt te werken in een internationaal en groeiende voedingsmiddelenorganisatie waarbij je veel
ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen binnen de R&D afdeling.
Wat jij mag verwachten:
Een salaris tussen de € 2.250 – €2.550 euro bruto per maand bij een 40-urige werkweek. De
hoogte van dit salaris is mede afhankelijk van jouw opgedane werkervaring en opleidingsniveau
Je start met een tijdelijk contract en je hebt uitzicht op een vast contract
Je ontvangt 8% vakantiegeld
Je ontvangt een reiskostenvergoeding van €0,18 per km voor de eerste 20 km enkele reis
Je krijgt 24 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband
Je mag gebruik maken van het bedrijfscafé die geheel verzorgde maaltijden maakt voor tijdens
het pauzeren

Reageren
Caldic Ingredients Benelux B.V. 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 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 Caldic Ingredients
Benelux B.V.
Match? Introductie bij Caldic Ingredients Benelux B.V.

Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor in Vught*
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij onze opdrachtgever
Tweede gesprek met rondleiding bij Caldic Ingredients Benelux B.V.
Arbeidsvoorwaardengesprek
Je hebt je nieuwe uitdaging te pakken!

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Sathya van Velzen, Recruiter, via het
telefoonnummer 085 105 0122. 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 coronavirus tegen te gaan, kan het zo zijn dat de persoonlijke
kennismaking de komende periode niet op ons kantoor, maar via videoconferencing plaatsvindt.
Geen ervaring met videoconferencing? Geen nood, wij zorgen dat je eenvoudig deel kunt nemen.

Overzicht
Locatie
Opleiding
Ervaring
Uren per week
Salaris range

Nieuwegein
mbo / hbo
Junior
32 - 40
€2.250 - €2.550

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

Sathya van Velzen
Recruiter
085 10 50 122
s.vanvelzen@professionalsinfood.nl
"Het grootste plezier als recruiter bij Professionals in Food haal ik uit het
maken van de juiste match. Ik kom graag met je in contact om jouw wensen
voor een nieuwe uitdaging te bespreken. Samen gaan we dan op zoek naar
een passende vacature voor jou!"

