
 
 
 
 
 
 
 
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 / plant Geldrop zijn wij op zoek naar: 

 

R&D Proefbakker  
36 uur per week  

 
 
 
Deze smaken hebben wij te bieden: 
 
Als R&D Proefbakker ben je verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van alle proefaanvragen van het 
R&D team en de plant procestechnoloog en zorg je ervoor dat jou proefbakkerij optimaal functioneert. 
Je zorgt dat de gevraagde testen goed en op tijd worden uitgevoerd. Je volgt testen op in de tijd en rapporteert je 
bevindingen en aanbevelingen terug naar de aanvrager en het R&D team. 
Je bent de eigenaar van de proefbakkerij en daarmee verantwoordelijk voor het beheer van de proefbakkerij.  
Je zorgt voor het plannen en opvolgen van onderhoud. Beheer van grondstoffen en draagt zorg voor een schone 
en voedselveilige werkomgeving. 
 
 
In deze functie rapporteer je aan de R&D Manager 
 
  
 Enthousiast geworden en voldoe je aan het onderstaande:  

• Je hebt MBO werk en denkniveau met een opleiding bij voorkeur richting bakkerij 
• Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring bij voorkeur binnen een industriele bakkerij. 
• Je bent hands on en nauwkeurig. 
• Je hebt organisatorische vaardigheden om je eigen werkplanning te maken.  
• Je hebt eigenaarschap voor de proefbakkerij 
• Je kan makkelijke schakelen met  R&D en procestechnologie plant. 
• Je beheerst de Nederlandse 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 t.a.v. Jacqueline Kroezen 
Wil je eerst meer informatie neem dan contact op met Annie Dirks 0610335138  / a.dirks@peijnenburg.nl  
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