
 
 

Projectmanager NPD met product development kwaliteiten  (36-40 uur)  
 
Joannusmolen is een snelgroeiend en toonaangevend bedrijf en staat voor hoge kwaliteit en gezonde 
biologische (baby)voeding. Als eerste gecertificeerde biologische producent van Nederland heeft 
Joannusmolen een rijke geschiedenis en diepgaande kennis over waardevolle biologische 
graanproducten en de toepassingen van granen in babyvoeding, tussendoortjes en snacks. 
Momenteel maakt Joannusmolen een versnelde groeifase door, gedreven door de vraag naar 
innovatieve producten en een gezonde ambitie voor verdere (internationale) uitbereiding. Door onder 
andere groeiende product-, klant-, en marktcombinaties en door een totaal assortiment te bieden wil 
Joannusmolen deze groei realiseren.  
 
Om ons gedreven innovatie team verder te versterken zijn wij op zoek naar een daadkrachtige 
Projectmanager NPD met product development kwaliteiten binnen de voedingsindustrie. Binnen deze 
rol werk je met diverse afdelingen samen en stuur je het (multidisciplinaire) projectteam aan zodat 
projecten tijdig en succesvol afgerond worden. Ben jij die ondernemende en enthousiaste 
projectmanager en heb je de ambitie om samen met het innovatie team de afdelingsdoelstellingen te 
realiseren en zo een bijdrage te leveren aan de ambitieuze groei van Joannusmolen? Lees dan 
verder! 
 
De functie  

• Verantwoordelijk voor het managen van de diverse productontwikkelingsprojecten, volgens 
ons NPD stage gate proces, van klantvraag tot en met de implementatie in onze fabrieken 

• Het ontwikkelen en optimaliseren van (nieuwe) producten voor onze eigen en private label 
merken waarbij rekening gehouden wordt met internationale wet- en regelgeving, procedures 
en kwaliteitsstandaarden voor biologische (baby)voeding 

• Het organiseren en uitvoeren van testproducties in onze fabriek zodat deze soepel verlopen 

• Het up-to-date houden en beheren van het recepturenbestand en productspecificaties binnen 
de systemen  

• Proactief bijhouden en signaleren van trends en ontwikkelingen, met name op het gebied van 
babyvoeding, health & nutrition en functionele ingrediënten 

• Het actief onderhouden van contacten en samenwerken met externe partijen zoals 
leveranciers  

• Het opvolgen van sample aanvragen voor interne en externe beoordelingen conform de 
gewenste specificaties 

 
Jouw profiel  

• In het bezit van een afgeronde hbo-opleiding bijvoorbeeld Levensmiddelentechnologie of 
Food Innovation 

• Enkele jaren werkervaring in de (internationale) foodsector  

• Ruime ervaring met projectmanagement en je krijgt energie van het behalen van deadlines 

• Overtuigende persoonlijkheid met organisatietalent en een goede communicator die andere 
inspireert en draagvlak creëert 

• Bij voorkeur ervaring in het babyvoedings- en/of health snack segment  

• Kennis op het gebied van nutriënten en functionele ingrediënten en bijbehorende wet- en 
regelgeving 

• Je hebt het vermogen om zowel het productontwikkelingsproces strak te managen als ook op 
inhoud een waardig partner te zijn voor de diverse stakeholders 

• Continue focus op project- en procesverbetering  

• Je beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal in woord en geschift 
 
 
Interesse? 
Ben jij die enthousiaste collega die wij zoeken? Stuur dan vandaag nog je CV met motivatiebrief, 
onder vermelding van de vacaturenaam, ter attentie van Irma Arts naar HR@joannusmolen.nl.  

mailto:HR@joannusmolen.nl

