Wat doen wij?
Joannusmolen, gevestigd in Cuijk, is een Nederlands familiebedrijf dat actief is in de levensmiddelen
sector. Vanuit duurzame uitgangspunten richten wij ons specifiek op biologische
consumentenproducten. Wij zijn de laatste jaren sterk gegroeid. Ondanks dat we 35 jaar bestaan,
heerst er binnen Joannusmolen een start-up mentaliteit. Daarnaast ervaren we een continue drive om
vanuit kansen en technologische ontwikkelingen, met innovatieve producten op de markt te komen om
onze consument te verrassen!
Wie zijn wij?
Wij zijn een informeel team en werken hard om onze doelen te bereiken, maar we houden ook van
gezelligheid. Zo hebben we een actieve personeelsvereniging die uitjes organiseert en luiden we
jaarlijks de zomer in met een barbecue voor het hele team en hun partners en kinderen. Juist doordat
we een overzichtelijk bedrijf hebben, zijn de communicatielijnen kort, kent iedereen elkaar en kunnen
we zo bij elkaar binnen lopen op de productievloer of kantoor.
Wie zoeken wij?
Door de groei van internationale afzetmarkten en de bijbehorende ambitie van onze organisatie, zijn
we op zoek naar een:

Verpakkingsdeskundige
(32-40 uur)
Wat ga jij doen?
Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor het gehele proces van primair, secundair en
eindverpakkingsmateriaal (bestand of nieuw) – en design. Inclusief het bepalen van (geschikte
formats) handelseenheden en palletconfiguraties.
•

Je zet acties uit aan de hand van gemelde verpakkingsproblemen (folies, karton, etc).

•

Je begeleidt de productie bij problemen met bestaande verpakkingen eventueel samen met
leverancier.

•

Je maakt verpakkingsspecificaties of past ze aan.

•
•

Je coördineert en optimaliseert het verpakkingsdesign proces.
Je draagt zorg voor het in stand houden van het eigen merk productportfolio.

•

Je draagt er zorg voor dat er een verpakking ligt die voldoet aan alle eisen van alle
betrokkenen in het proces en werkt nauw samen met het team om tot de meest efficiënte en
geschikte verpakkingen te komen.

•

Je denkt mee over implicaties van de keuze voor een bepaalde verpakking of design voor
product en klant.
Je adviseert accountmanagers of klanten over grafische (product) ontwerpen.
Je hebt een actieve en sturende rol in de projecten.
Je werkt samen met Marketing voor een optimale visualisatie van communicatieve uitingen.

•
•
•

Wie ben jij?
• Jij bent onze nieuwe enthousiaste, gemotiveerde verpakkingsdeskundige wanneer je beschikt
een afgeronde NVC 1 (Opleiding tot Verpakkingsdeskundige) of tenminste HBO werk- en
denkniveau.
• Een aanvullende opleiding op het gebied van verpakkingsdesign + materialen is een pré
•

Je hebt minimaal twee jaar tot vijf jaar werkervaring in een productieomgeving (bij voorkeur in
de voedingsmiddelen)

•
•
•

Je beschikt over technische kennis folie/verpakking in relatie tot productie en drukprocessen.
Je hebt ervaring met Photoshop en In design.
Heb je affiniteit met duurzame biologische producten? Helemaal mooi.

•

Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal.
Je bent hands-on ingesteld, kunt zaken zelfstandig oppakken maar ook samenwerken.

•

Tot slot, voel je je thuis in een platte, informele organisatiestructuur.

Wat wij bieden:
Een veelzijdige, zelfstandige functie in een dynamische organisatie met een passie voor biologische
food! Je wordt onderdeel van een enthousiast team dat dagelijks bezig is met het bouwen aan een
mooi bedrijf. Wij bieden een zeer afwisselende functie binnen een internationaal georiënteerde en
informele organisatie met duurzame uitgangspunten, waarbij vrijheid en verantwoordelijkheid hand in
hand gaan. Uiteraard zijn de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de zwaarte van de
functie en is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
Interesse?
Ben jij die fijne collega die wij zoeken? Stuur dan vandaag nog je CV met sollicitatiebrief, onder
vermelding van de vacaturenaam, ter attentie van mevr. Wendy Kruikemeijer, HR Manager,
HR@joannusmolen.nl
Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op onze website www.joannusmolen.com en voor
inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de heer Arjen van Ravesteijn (interim Sales
Manager) aanwezig op maandagen en dinsdagen, tel.nr: +31 (0)485-330600.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: verpakkingsdeskundige, biologisch, food, voedingsmiddelen,voedsel, verpakkingen,
design, materiaal, brabant, joannusmolen,verpakking, has, NVC, cuijk.

