Procestechnoloog
Koninklijke Verkade is op zoek naar een zelfstandige en bekwame Procestechnoloog.
In deze functie ben je verantwoordelijk voor optimalisering en procesinnovatie van de
productie. De Procestechnoloog rapporteert aan de Technical Operations Manager Europe.

Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden

Als Procestechnoloog heb je onder andere de volgende taken en verantwoordelijkheden:
▪ Voorstellen, implementeren en borgen van structurele verbeteringen betreffende bestaande
productieprocessen ten einde verliezen te minimaliseren;
▪ Het realiseren van een hogere output, betere kwaliteit en/of verlaging van de productiekosten;
▪ De coördinatie alsmede uitvoering van projecten op het gebied van procesinnovatie en
procesoptimalisatie;
▪ Het begeleiden en implementeren van nieuwe en/of aan te passen producten, waaronder begeleiden
proefproductie van nieuwe producten (in nauw overleg/samenwerking met de afdeling New Product
Development);
▪ Contacten onderhouden met leveranciers;
▪ Het uitbalanceren van recepten/recepturen teneinde de kwaliteit van de producten te optimaliseren;
▪ Op de hoogte zijn/blijven van concurrende producten op de markt;
▪ Oplossen en voorkomen van productieproblemen als gevolg van technologische of technische
afwijkingen;
▪ Het opbouwen van kennis en ervaring op het gebied van productsamenstellingen, ingrediënten,
procesparameters en technologieën en deze overdragen aan collega’s;
▪ Het onderhouden van een goede werkrelatie met de technische collega’s voor een zo optimaal
mogelijke samenwerking;
▪ Het opleiden, coachen en trainen van productiemedewerkers op technologisch gebied;
▪ Het zorgen voor een goed informatie systeem op het gebied van technologie alsmede beheer en
onderhoud van de kennisdatabase en beheer van recepten (ingrediënten);
▪ Het doen van voorstellen alsmede het (mede) beoordelen van investeringsvoorstellen;
▪ Deelnemen aan projectgroepen bij nieuwe investeringen op de productielijnen.

Wie jij bent

Wij zijn op zoek naar een kandidaat met een afgeronde HBO/WO opleiding op levensmiddelen-technologisch
gebied. Je beschikt over actuele kennis van voedingsmiddelenprocessen en technologieën. Kennis van
kwaliteitseisen (GMP, HACCP, ISO), Arbowetgeving en Lean principes. Tevens is ervaring met diverse
computerprogramma’s een pré.
Wij denken aan iemand met uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden die in staat is projectmatig
te werken en gestelde doelen binnen een deadline te behalen. Je beschikt over statistische kennis en bent in
staat om kort en bondig research/development instructies te formuleren.
Belangrijke persoonskenmerken zijn: ondernemend, zelfstandig, initiatiefrijk, overtuigend, besluitvaardig en
flexibel.

Voor deze functie is het van belang dat je zowel de Nederlandse als de Engelse taal beheerst (de sollicitatie
ontvangen wij graag in het Nederlands). Hiernaast is het van belang dat je bereid bent om ook op andere
plaatsen (geografische flexibiliteit) te werken.
Wat biedt Verkade jou?

Wij bieden je een unieke kans om te werken bij een groot internationaal FMCG bedrijf met krachtige echt
Hollandse kwaliteitsmerken. De bedrijfscultuur is informeel, met veel aandacht voor teamwork en resultaat.
Uiteraard is er volop aandacht voor loopbaanontwikkeling.
Geïnteresseerd?
Stuur je sollicitatiebrief en CV naar Koninklijke Verkade NV, ten name van
S. Hoogendoorn, naar werkenbij@pladisglobal.com onder vermelding van
‘Sollicitatie Procestechnoloog’.
Meer informatie over onze organisatie is te vinden op
www.koninklijkeverkade.nl. Voor vragen over de vacature kun je contact
opnemen met de HR afdeling – 075 6556 134.

Acquisitie naar aanleiding van deze functie wordt niet op prijs gesteld.

