Van Diermen Masterbakers is een toonaangevende producent van
soezen, eclairs en andere mini-gebakjes. Het familiebedrijf is in 1992
opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot ’s werelds grootste producent van
soesproducten met circa 120 medewerkers.
Bij Van Diermen Masterbakers kom je terecht in een leuke en dynamische
werkomgeving in een snelgroeiend internationaal georiënteerd
familiebedrijf. Vanuit de productielocatie in Bunschoten-Spakenburg wordt
er wereldwijd geleverd!
Sinds 2018 maakt Van Diermen Masterbakers deel uit van Poppies
International BV. Vanwege uitbreiding van de werkzaamheden is deze
vacature van Medewerker Specificatiebeheer ontstaan.

Medewerker Specificatiebeheer 22-38 uur
(mbo/hbo) VERVULD
Binnen een professioneel en prettig samenwerkend team ben je een belangrijke schakel in kwaliteit
gerelateerde processen en heb je regelmatig contact met productie, productontwikkeling en
commercie. Als Medewerker Specificatiebeheer maak je deel uit van een team van 6
kwaliteitsmedewerkers en rapporteer je aan de QA Manager. Jouw werkzaamheden bestaan voor
80% uit specificatiebeheer en etikettering en voor 20% ondersteun je jouw collega's met diverse
werkzaamheden op het gebied van kwaliteit. Ook neem je vanuit jouw expertise deel aan
interdisciplinaire overleggen.
Waar houd jij je als Medewerker Specificatiebeheer verder mee bezig?
Beheren en actualiseren van grondstof- en verpakkingsspecificaties
Opstellen van productspecificaties en etiketten
Beheren van het receptuurprogramma
Toetsen van specificaties op wet- en regelgeving
Beantwoorden van klantvragen
Beheren van klantportals zoals Trace one, SIM, Specsplaza, Eclarion en Synergy

"In deze functie maak je een belangrijk onderdeel uit van
kwaliteitsborging en kan je je verder ontwikkelen op het
gebied van specificatiebeheer en etikettering."
Functie-eisen

Met jouw kritische blik, nauwkeurige manier van werken en jouw zelfstandige instelling ben jij een
aanvulling op het huidige team. Als Medewerker Specificatiebeheer 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:
Je bent in het bezit van een mbo- of hbo-opleiding Voedingsmiddelentechnologie, Food
Innovation, Voeding en Diëtetiek of aanverwante food opleiding
Minimaal één jaar ervaring neem je mee op het gebied van specificatiebeheer en/of etikettering
in de levensmiddelenindustrie
Je bent bekend met één of meer van de volgende systemen: Trace one, SIM, Specsplaza,
Eclarion, Synergy of ander klantportals
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Beheersing van de Duitse
en/of Franse taal is een pre
Je hebt een sterk analytisch vermogen en oog voor detail
Je bent klantgericht, flexibel, innovatief hebt een 'aanpakkersmentaliteit'

Aanbod
Van Diermen Masterbakers biedt je een uitdagende functie die, indien gewenst, parttime in te vullen
is vanaf 22 uur per week. Kwaliteitsborging wordt een steeds belangrijker onderdeel van de
organisatie en je krijgt de kans je verder te ontwikkelingen in de specialistische materie van
specificatiebeheer en etikettering. Je komt terecht in een dynamische werkomgeving waar hard
gewerkt wordt en een open cultuur is. Er wordt waarde gehecht aan humor en gezelligheid.
Wat je verder mag verwachten bij invulling van deze vacature:
Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienst verband
Een salaris tussen de €2.270 en €3.500 bruto per maand op basis van 38 uur per week. Dit is
mede afhankelijk van jouw opgedane opleiding en werkervaring
Er wordt een reiskostenvergoeding gehanteerd van €0,19 per kilometer vanaf 10 km enkele reis
Je ontvangt 25 vakantiedagen en 8% vakantiegeld
Een gunstige pensioensregeling via het bijbehorend bedrijfspensioenfonds
Investering in je persoonlijke ontwikkeling middels opleiding en training
Flexibele werktijden tussen 07.00 en 18.00 uur
De mogelijkheid om parttime te werken
Een aantrekkelijke winstdeling
Onder andere gratis fruit in de kantine!

Reageren
Van Diermen Masterbakers 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 eruit?
Eerste telefonische selectie en nadere bespreking van Van Diermen Masterbakers en de
vacature
Match? Introductie bij Van Diermen Masterbakers
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor in Vught
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij Van Diermen Masterbakers
Tweede gesprek bij Van Diermen Masterbakers
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.

Overzicht
Locatie
Opleiding
Ervaring
Uren per week
Salaris range

Bunschoten-Spakenburg
mbo / hbo
Junior
22 - 38
€2.270 - €3.500 bruto per maand op basis van 38 uur per week

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."

