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 de productielocatie in Enkhuizen zijn wij op zoek naar:

Procestechnoloog
40 uur per week
Deze smaken hebben wij te bieden:
Als Procestechnoloog voor onze productielocatie in Enkhuizen ben je verantwoordelijk voor het bewaken,
ontwikkelen en verbeteren van onze productieprocessen. Je zorgt ervoor dat we eindproducten produceren van
constante kwaliteit die aan onze hoge kwaliteitseisen voldoen. Je bent onze technologische expert die continu
bezig is om met je collega’s van productie mooie producten te maken waar onze klanten blij van worden.
Je werkt daarnaast actief mee aan de realistatie van nieuwe projecten en de ontwikkeling van nieuwe producten
in de plant en neemt de nieuwe kennis op in een database. Je organiseert autonoom testproducties, volgt de
resultaten op, legt dit vast en bespreekt dit met de Plantmanager en de afdeling R&D.
Je voert in deze functie ook onderzoeken uit voor de afdeling R&D welke bijdragen aan verdere verbetering van
de kwaliteit van het product. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het beheer van relevante documenten voor
diverse projecten/processen binnen de R&D afdeling.
In deze functie rapporteer je aan de Plantmanager van Enkhuizen.

Hoe jij zorgt dat de koek nooit op is:
• Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau met een opleiding bij voorkeur richting Levensmiddelentechnologie
• Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring
• Kennis over bakprocessen is een pré
• Ervaring in de voedingsindustrie is een pré
• Je beheerst het opzetten van een projectonderzoek om te komen tot verbetervoorstellen
• Je hebt affiniteit met QC
• Je hebt kennis van HACCP/voedselveiligheidssystemen, SAP en GMP, BRC.
• Je bent analytisch en communicatief sterk en werkt gestructeerd
• Je bent een echte teamspeler en hebt passie voor het werk wat je doet en weet anderen te motiveren
• Je bent communicatief sterk, open en laagdrempelig; je hebt contact met alle lagen in de organisatie
• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend 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

