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 startup 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. Juist doordat we een overzichtelijk bedrijf hebben, zijn de communicatielijnen kort en
kent iedereen elkaar.
Wie zoeken wij?
Door de groei van internationale afzetmarkten en de bijbehorende ambitie van onze organisatie, zijn
we op zoek naar een:

Junior Product Developer
(20-24 uur)
Wat ga jij doen?
Als Junior Product Developer kom je te werken in een enthousiast en professioneel team en houd je je
bezig met verschillende werkzaamheden binnen de afdeling Productontwikkeling.
Jouw verantwoordelijkheden binnen de functie:
-

Het ontwikkelen en verbeteren van recepturen van nieuwe en bestaande producten
Het maken van samples voor interne en externe klanten
Beheren en testen van (nieuwe) grondstoffen en referentieproducten
Voorbereiden en verslagleggen van proefsessies en productpresentaties
Uitvoeren, analyseren en rapporteren van productietesten in onze fabriek
Begeleiden van de implementatie van ontwikkelde producten in het productieproces
Meedenken en meewerken op het gebied van productontwikkeling en verbeterprojecten
Vastleggen van gegevens in ons specificatiebeheerprogramma en recepturendatabase
Bijhouden van trends en ontwikkelingen

Je rapporteert aan de Lead Product Developer en werkt nauw samen met collega’s van de afdeling
Kwaliteit, Sales en Productie.
Wie ben jij?
Je hebt een afgeronde HBO opleiding in de richting van levensmiddelentechnologie of Food
Innovation
Je hebt relevante stage-/werkervaring in een voedingsmiddelen industrie
Basiskennis van grondstoffen, voedselproductie en voedselveiligheid
Affiniteit met duurzame biologische producten is een pré
Je bent proactief en kan omgaan met veranderingen
Je bent praktisch ingesteld en kan zowel zelfstandig als in een team werken
Je bent klantgericht en beschikt over een goede communicatie
Je bent nauwkeurig en verantwoordelijk
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Wat wij bieden:
Wij bieden een zeer afwisselende functie binnen een internationaal georiënteerde en informele
organisatie met duurzame uitgangspunten, waarbij vrijheid en verantwoordelijkheid hand in hand
gaan. Je wordt onderdeel van een enthousiast team dat dagelijks bezig is met het bouwen aan een
mooi bedrijf. 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. Nikky Nieuweboer, 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 mevr. Linda Bleijenberg op telefoon nummer: +31
(0)485-330600.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

