Normec Foodcare is kennispartner in voedselveiligheid, productkwaliteit en
smaak. Dit doet zij door complete projecten uit handen te nemen op het
gebied van kwaliteitszorg, labelling, productkeur, laboratoriumonderzoek,
smaaktesten en QA-automatisering. Maar ook het opleiden en trainen van
medewerkers, risicomanagement, het controleren van etiketten, uitvoeren
van specificatiebeheer en auditeren en inspecteren behoren daartoe.
Elke dag werken meer dan 600 experts aan veelzijdige en uitdagende
projecten. Door ruime ervaring in verschillende branches, grootte van
organisaties en bedrijfsculturen, beschikt Normec Foodcare over een schat
aan kennis, ervaring en inzicht.
De afdeling Label & Specifications bestaat uit een tweetal teams, te weten
Retail en Industry, welke of op het kantoor in Den Bosch werkzaam zijn of
werkzaam zijn bij één van de opdrachtgevers. De dienstverlening bestaat
onder andere uit het controleren en opstellen van etiketten en specificaties,
opstellen van ingrediëntendeclaraties en vertalingen en ondersteuning bij
verpakkingsteksten.
Wegens uitbreiding van de activiteiten is de vacature Junior
Etiketteringsspecialist Retail ontstaan voor de locatie Den Bosch.

Junior Etiketteringsspecialist Retail (hbo/wo)
De diversiteit in deze functie biedt je een uitgelezen kans om jouw kennis en ervaring betreffende
etikettering te verbreden en te verdiepen. Als Junior Etiketteringsspecialist Retail ben je namelijk
verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten voor diverse klanten. De projecten hebben
hoofdzakelijk betrekking op levensmiddelenwetgeving en etikettering. Je gaat voornamelijk werken
voor grote klanten uit de retail, waarbij het assortiment zowel uit food als non-food bestaat. Je krijgt
dus te maken met een diversiteit aan productpakketten.
Bij Normec Foodcare kom je te werken in een hardwerkend en klein team. De afdeling Label &
Specifications bestaat uit enkele adviseurs en jou! Jouw collega’s leren jou graag de fijne kneepjes
van het vak. Leuk om te weten is dat het team dagelijks wandelt met elkaar tijdens de lunch en er zijn
regelmatig etentjes met het team.
?Jouw taken en verantwoordelijkheden onder elkaar:
Als Junior Etiketteringsspecialist Retail zorg je ervoor dat de etikettering van nieuwe en
vernieuwde producten inhoudelijk kloppen en aan de wettelijke eisen voldoen
Je controleert aan de hand van een complete en op maat gemaakte checklist de
productspecificaties, werktekeningen van het etiket en verpakkingen van het product
Je adviseert klanten bij de ontwikkeling van verpakkingsteksten en werkt mee aan de uitvoering
van deze aanpassingen
Je stelt ingrediëntendeclaraties op en vertaalt deze indien gewenst

Je bent goed op de hoogte van de (inter)nationale levensmiddelenwetgeving

"Als Junior Etiketteringsspecialist Retail bij Normec
Foodcare werk je nauwgezet, systematisch en met plezier
aan de laatste check van het etiket voor bekende
nationale en internationale retail bedrijven."
Functie-eisen
Normec Foodcare levert graag maatwerk en jij ook. Dit bereik je door er achter te komen wat de klant
nodig heeft en flexibel in te springen op wensen om dit vervolgens accuraat uit te voeren.
Wat verder van belang is voor deze vacature:
Je bent in het bezit van een afgeronde hbo food opleiding, bijvoorbeeld Voeding & Diëtetiek,
Food & Business of Voedingsmiddelentechnologie
Je hebt bij voorkeur reeds 1 of 2 jaar relevante werkervaring opgedaan in de voedingsindustrie,
bijvoorbeeld als medewerker specificatiebeheer of kwaliteitsmedewerker maar ook als starter
met een relevante stage of verdiepende minor richting Foodlaw ben je van harte welkom
Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal en beheerst de Engelse taal goed
in woord en geschrift
Je hebt interesse in de wetgeving omtrent food. Je vindt het leuk om je hier helemaal in vast te
bijten en mee te puzzelen
Bij voorkeur ben je fulltime beschikbaar, maar een werkweek van 32 uur is ook bespreekbaar
Je bent woonachtig in de omgeving van Den Bosch

Aanbod
Werken bij Normec Foodcare staat voor een afwisselende functie in een toegewijd team met
enthousiaste collega’s binnen een professionele en dienstverlenende organisatie.
Wat mag jij verder verwachten van Normec Foodcare:
Bij Normec Foodcare kom je terecht in een groeiende en winstgevende organisatie
Je ontvangt een salaris tussen € 2.200 - € 2.600 o.b.v. een fulltime dienstverband bruto per
maand en is mede afhankelijk van jouw opgedane werkervaring
Je ontvangt 25 vakantiedagen en 8% vakantietoeslag
Je treedt direct in dienst bij Normec Foodcare en jouw standplaats is Den Bosch
Een pensioenregeling
Je ontvangt een reiskostenvergoeding
Er is een actieve personeelsvereniging met het gehele jaar door allerlei activiteiten

Reageren
Normec Foodcare 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 Normec Foodcare
Match? Introductie bij Normec Foodcare
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor Vught
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij Normec Foodcare
Tweede gesprek bij Normec Foodcare
Test Nederlandse taalvaardigheid
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

Den Bosch
hbo / wo
Junior
24-40
€ 2.200 - € 2.600 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
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."

