Food Connect te Almelo is de topper in het koken en thuisbezorgen van
heerlijke gerechten. Food Connect is sinds 2001 uitgegroeid tot een
klantgericht bedrijf dat vol enthousiasme maaltijden door vrijwel heel
Nederland bezorgt.
Eén van de grondbeginselen van Food Connect, van begin af aan, is dat
medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen in de organisatie,
ieder met z’n eigen positie, vaardigheden, capaciteiten of beperkingen in
een zo plat mogelijke organisatie. Samen een grote meerwaarde bieden
aan de, op zich al, unieke maaltijdservice.

Productontwikkelaar Food (hbo) VERVULD
Als productontwikkelaar ben je werkzaam op de afdeling productontwikkeling. Je bent
verantwoordelijk voor het continu verbeteren en ontwikkelen van huidige en nieuwe producten binnen
het ruime assortiment. Dit doe je samen met je collega(’s) van productontwikkeling, productie,
marketing, technische dienst en kwaliteitsdienst. Je legt verantwoording af aan de Manager Inkoop &
Productontwikkeling
Verder bestaan je taken uit:
Ontwikkelen en implementeren van nieuwe recepturen en bereidingswijze
Ondersteunen op de werkvloer bij het implementeren van nieuwe recepturen, producten en/of
processen
Organiseren van diverse proefpanels voor zowel externe klanten als interne proefsessies.
Uitwerking en terugkoppeling van de testresultaten, opvolgen van acties m.b.t. de diverse
proefpanels
Administratieve werkzaamheden
Voorbereiden en uitvoeren van alle foodfotografie binnen Food Connect voor zowel marketing
doeleinden (webshop, folders, etc.) als voor intern gebruik t.b.v. de productie
Beheer (i.s.m. collega’s) van het gehele receptuurbestand
Aanpassen en vastleggen van recepturen, rekening houdend met aspecten als kostprijs en
kwaliteit
Optimalisatie van de bereiding, kwaliteit en presentatie van onze maaltijden
Opvolgen van actiepunten uit de diverse testpanels en het terugkoppelen aan leidinggevende
en andere betrokkenen
Aanlevering van de correcte documentatie van producten t.b.v. productieafdelingen

"Ben jij een echte smaakmaker en is de keuken jouw
domein? Weet jij alles van perfecte smaakcombinaties,
vloeiend lopende processen en ben je goed in organiseren
en plannen? Word dan productontwikkelaar bij Food

Connect!"
Functie-eisen
Er heerst een prettige sfeer op kantoor en het bedrijf wil graag investeren in medewerkers. Je wordt
goed ingewerkt en er zijn uitgebreide opleidingsmogelijkheden. Kortom een verantwoordelijke en
boeiende functie bij een succesvolle internationale organisatie met (h)eerlijke producten en fijne
collega’s.
De ideale kandidaat herkent zichzelf in de volgende punten:
Je hebt een afgeronde hbo opleiding in de richting van Levensmiddelentechnologie of Food &
Business of werk- en denkniveau door voldoende jaren ervaring in soortgelijke functie
Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie binnen een food productiebedrijf
Je bent culinair, creatief en je hebt een goede smaakontwikkeling
Je hebt goede productkennis en een goede beheersing van de diverse kook- en
productietechnieken
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, je bent collegiaal, overtuigend en je
bent goed in staat om draagvlak te creëren voor product en procesverbeteringen;
Je bent proactief, kwaliteits- en procesgericht;
Je kunt goed projectmatig en zelfstandig werken;
Je hebt goede kennis van het Office pakket, kennis van een ERP pakket is een pré.
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Je bent 32 - 40 uur per week beschikbaar

Aanbod
Wanneer jij deze vacature van Productontwikkelaar Food vervult, krijg je een leuke uitdagende baan,
in een sterk groeiend bedrijf.
Werken bij Food Connect betekent verder dat je:
Terecht komt in een voedingsmiddelenbedrijf met korte lijnen en een open deuren cultuur
De kans krijgt om mee te groeien met een ambitieuze en duurzame organisatie
Direct in dienst treedt bij de organisatie en uitzicht hebt op een vast dienstverband
Een salaris van rond de € 3.200 - € 4.000 (afhankelijk van je ervaring) bruto per maand mag
verwachten, op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur per week
8% vakantiegeld ontvangt
Een reiskostenvergoeding ontvangt van 19 cent per kilometer
25 vakantiedagen per jaar hebt
Een gunstige pensioenregeling, inleg werkgever is 50%
Mogelijkheid tot deelname fietsplan
Personeelskorting op de maaltijden
Elke vrijdagmiddag staat er een warme maaltijd voor je klaar tijdens de pauze
De mogelijkheid om parttime te werken, minimaal 32 uur per week

Reageren
Food Connect 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 de vacature en Food Connect
Match? Introductie bij Food Connect
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij Food Connect
Tweede gesprek bij Food Connect
Arbeidsvoorwaardengesprek
Je hebt je nieuwe uitdaging te pakken!

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Lex van Berkel, Recruitment Consultant,
via het telefoonnummer 085 105 0125. Hij 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

Almelo
hbo
Medior
32-40
€ 3.200 - € 4.000 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
Lex van Berkel
Recruitment Consultant
085 105 01 25
l.vanberkel@professionalsinfood.nl
"In mijn werk als Recruitment Consultant bij Professionals In Food ben ik altijd
op zoek naar de perfecte match. Het geeft energie en voldoening wanneer de
klik er is. Daarnaast is het een mooie dienstbare positie. Je kunt iets betekenen
voor zowel klant als kandidaat. Elke dag ben ik bezig met het uitbreiden van
mijn netwerk. Laten we in contact komen en wie weet kunnen we iets voor
elkaar betekenen!"

