?Normec Sensory maakt deel uit van Normec Foodcare. Normec Foodcare
biedt als enige in Nederland en België een totaaloplossing op het gebied
van kwaliteit en industriële voedselveiligheid in de levensmiddelenindustrie.
Binnen Normec Sensory werken circa 30 vaste medewerkers en 30 "vaste"
oproepkrachten.
Normec Sensory, onderdeel van Normec Foodcare, is al sinds 1989 een
marktonderzoekbureau dat volledig is gespecialiseerd in concept- en
productonderzoek. Elk jaar voeren zij meer dan 15.000 kwantitatieve
onderzoeken uit voor retailers en voedingsmiddelenproducenten. Denk aan
projecten als smaakonderzoek, verpakkingsonderzoek en
conceptonderzoek.
De organisatie heeft twee takken: Retail en Industry. Deze vacature staat uit
voor het team Industry. De onderzoeken worden verricht in opdracht van
verschillende voedingsmiddelenbedrijven zoals Nestle of Unilever. Normec
Sensory kenmerkt zich door een open en informele bedrijfscultuur: er wordt
hard gewerkt, maar er is ook ruimte voor plezier.

Assistent Projectmanager
Voedingsmiddelenindustrie (hbo/wo)
VERVULD
Als Assistent Projectmanager assisteer je één of twee Projectmanagers en draag je bij aan diverse
sensorische maatprojecten. De werkzaamheden die je uitvoert zijn divers en wisselen zich in rap
tempo af. Het ene moment ben je bezig met het verwerken van data in een rapport en dan kan er
opeens een spoedaanvraag binnenkomen waarvoor je zaken direct in gang moet zetten. In het team
Industry kom je terecht in een gezellig, positief en open-minded team van 5 Projectmanagers en 4
Assistent Projectmanagers. Elke Projectmanager heeft zijn eigen klantenportfolio.
Jouw werkzaamheden bestaan voornamelijk uit de volgende taken:
Het registreren van binnenkomende aanvragen voor onderzoeken
Zorg dragen voor de inkoop van de benodigde producten
Controleren van de inkomende producten
Het maken van vragenlijsten
Begeleiden van de sensorische onderzoeken, zoals concept- en productonderzoek
De verkregen data verwerken in rapporten

"Als Assistent Projectmanager Voedingsmiddelenindustrie
haal je energie uit snel schakelen tussen verschillende

sensorische projecten en werkzaamheden."
Functie-eisen
Voor deze vacature van Assistent Projectmanager zoeken wij iemand die in staat is snel te schakelen
en meerdere ballen in de lucht te houden, daar je vaak aan verschillende projecten tegelijk werkt. Jij
bent iemand die zich thuis voelt in een dynamische omgeving en die zeker in drukke periodes weet
van aanpakken en doorpakken. Ook is het belangrijk dat je nauwkeurig werkt.
Verder herken jij jezelf in de volgende punten:
Je bent in het bezit van een afgeronde hbo- of wo-opleiding, bij voorkeur gerelateerd aan de
food
Werkervaring is fijn, maar ook starters zijn meer dan welkom
Je hebt affiniteit met marktonderzoek en food producten
Je bent leergierig
Je bent flexibel
Goede beheersing van de Nederlandse taal zowel in woord als geschrift

Aanbod
Normec Sensory biedt je een afwisselende en zelfstandige functie, waarbij jouw werk van wezenlijk
belang is voor het succes van de organisatie. Hierbij is geen dag hetzelfde! Elke vraag van de klant is
anders, waardoor je veel kennis opdoet in marktonderzoek.
Wat jij verder van Normec Sensory mag verwachten:
Je komt terecht in een groeiende en stabiele organisatie
Je ontvangt een salaris tussen de € 2.250 en € 2.600 bruto per maand gebaseerd op een
fulltime dienstverband en is mede afhankelijk van jouw opgedane werkervaring
Je ontvangt een jaarcontract direct bij Normec Sensory. Als het van beide kanten goed bevalt
heb je uitzicht op een vast dienstverband
Je ontvangt 25 vakantiedagen + 8 % vakantietoeslag
Er is een pensioenregeling waar je aanspraak op maakt
Je ontvangt een reiskostenvergoeding wanneer de enkele reisafstand meer is dan 20 km
Je kan de functie zowel parttime minimaal 32 uur per week als fulltime uitoefenen (vier of vijf
dagen per week)
Je hebt een functie in dagdienst. De werkuren zijn van 08:00 tot 16:30 uur of van 09:00 tot
17:30 uur. Dit wordt samen met jouw collega's bepaald
Ontwikkeling- en doorgroeimogelijkheden. Zo kan je op termijn doorgroeien naar
Projectmanager en Senior Projectmanager
Er wordt geïnvesteerd in persoonlijke begeleiding en relevante trainingen
Er is een actieve personeelsvereniging met het gehele jaar door allerlei activiteiten

Reageren
Normec Sensory 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 Sensory
Match? Introductie bij Normec Sensory
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij Normec Sensory
Tweede gesprek bij Normec Sensory
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
Salaris range

Amstelveen
hbo / wo
Junior
€ 2.250 - € 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
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."

