
 
 

 
 
Ter versterking van onze interne organisatie zijn wij op zoek naar een enthousiast nieuw talent met 
een aanpakkersmentaliteit. Als Product Developer ben je onderdeel van een klein team waarbij je 
gezamenlijk verantwoordelijk bent voor alle werkzaamheden op de afdeling waarbij jouw specialisatie 
zich richt op babyvoeding en functionele ingrediënten. Vind je het leuk om innovatief bezig te zijn door 
onder andere productideeën zelfstandig uit te werken en te vertalen naar concrete eindproducten? 
Lees dan verder! 

 

Product Developer (28-32 uur) 
 
De functie 

 Je voert zelfstandig projecten uit voor verschillende nieuwe producten/concepten voor zowel 
onze eigen merken als Private Label. 

 Het ontwikkelen en verbeteren van recepturen van nieuwe en bestaande producten, daarbij 
rekening houdend met internationale wet- en regelgeving, procedures en 
kwaliteitsstandaarden voor biologische babyvoeding.  

 Het organiseren en uitvoeren van testen en proefproducties in onze fabriek.  

 Het beheren en borgen van (nieuwe) grondstofgegevens en recepturen in onze systemen.  

 Het introduceren en begeleiden van de implementatie van ontwikkelde producten binnen de 
organisatie en het waarborgen van de juiste opvolging. 

 Het pro actief bijhouden en signaleren van trends en ontwikkelingen, met name op het gebied 
van babyvoeding, health en nutrition, functionele ingrediënten zoals pre- en probiotica en 
daarop inspelen.  

 Het onderhouden van contacten met grondstofleveranciers.  

 Het samenstellen van samples voor interne en externe beoordelingen welke voldoen aan de 
overeengekomen klanteisen.  

 
Jouw profiel  

 Je hebt een afgeronde HBO opleiding bijvoorbeeld in de richting van 
levensmiddelentechnologie of Food Innovation. 

 Enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie. 

 Bij voorkeur ervaring in het babyvoeding en/of health food segment.   

 Je hebt kennis op het gebied van nutriënten en functionele ingrediënten en bijbehorende wet-
en regelgeving. 

 Je bent een open persoonlijkheid en maakt snel nieuwe werkzaamheden eigen. 

 Je hebt ervaring in het zelfstandig begeleiden van projecten en bent bekend met projectmatig 
werken.  

 Continue focus op procesverbetering past van nature bij jou. 

 Het is een pre als je affiniteit met duurzame en biologische producten hebt. 

 Je bent praktisch ingesteld en recht door zee. 

 Je beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal in woord en geschift. 
 
De organisatie 
Joannusmolen, gevestigd in Cuijk, is een Nederlands familiebedrijf dat actief is in de levensmiddelen 
sector. Vanuit duurzame uitgangspunten richten wij ons specifiek op biologische consumenten-
producten. Wij zijn de laatste jaren sterk gegroeid. Ondanks dat we ruim 35 jaar bestaan, heerst er 
binnen onze organsatie 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! 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. Kijk voor meer informatie op www.joannusmolen.nl  
 
Interesse? 
Heb je interesse in de vacature of wil je meer weten? Neem dan contact op met Ad de Rooij van   
Nutri-akt. Dit kan per e-mail (a.derooij@Nutri-akt.nl)  of telefonisch (06-20365052). De werving en 
selectie is uitbesteed aan Nutri-akt. 
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