Koninklijke Peijnenburg, onderdeel van Lotus Bakeries N.V. is een zeer succesvolle levensmiddelenfabrikant van
kwalitatief hoogstaande consumentenproducten. Het bedrijf produceert o.a. ontbijtkoek en luxe koeken onder de
merken Peijnenburg, Snelle Jelle, Wieger Ketellapper, Echte Enkhuizer en Lotus. Daarnaast zijn wij ook
vertegenwoordigd in de Verantwoorde Tussendoortjes met onze merken Nakd, BEAR, Urban Fruit en TREK.

Voor het hoofdkantoor in Geldrop zijn wij op zoek naar:

R&D Projectmanager Verpakkingen
40uur per week
Deze smaken hebben wij te bieden:
Als R&D Projectmanager Verpakkingen ben je verantwoordelijk voor het inzetten op verpakkingsinnovaties en
zodoende het creëren van meerwaarde voor het product. Je bent in de lead in het initiëren en ontwikkelen van
nieuwe verpakkingsconcepten en het verbeteren van bestaande verpakkingen.
Je bent hét aanspreekpunt in de organisatie voor alles wat betrekking heeft op de technische aspecten van
verpakkingen (verpakkingsmaterialen, verpakkingsvormgeving, verwerkbaarheid op de machines etc).
Als verpakkingsspecialist houd je je kennis up to date en verdiep je jezelf hierin. Je spot en vertaalt trends en
nieuwe technologieën naar relevante concepten en bouwt een netwerk op met leveranciers en kennisinstellingen.
Daarnaast ben je technisch aanspreekpunt voor zowel de leverancier, de plant als inkoop.

Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:
 Je hebt HBO+ werk en denkniveau met een opleiding bij voorkeur richting Verpakkingstechnologie
 Je hebt 3-5 jaar werkervaring bij voorkeur binnen food
 Je hebt uitgebreide kennis van verpakkingsmaterialen, -machines, -toepassingen
 Je bent creatief en kritisch
 Je hebt een hands-on mentaliteit en ondernemerszin
 Je beheerst interpersoonlijke en projectmanagement vaardigheden
 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Wat voor ons gesneden koek is.
Als je bij ons in dienst treedt, wacht je een afwisselende baan met enthousiaste collega’s in een dynamische en
succesvolle organisatie met een platte organisatiestructuur. De cultuur binnen onze organisatie laat zich
omschrijven als informeel en open met een no-nonsense mentaliteit. Wij stimuleren durf en teamgeest bij onze
medewerkers.
Enthousiast?
Word jij razend enthousiast van deze vacature solliciteer dan nu door je brief en CV te sturen naar
recruitment@peijnenburg.nl

