“ SAMEN STERK IN KOEK & BANKET”
De Banketgroep is een toonaangevende producent van koek en banket (Branded en
Private label) op zowel de Nederlandse als de Europese markt en in sommige subsegmenten, zoals de (stroop)wafel markt, zijn we wereldleider. Vanuit een sterke positie
op onze thuismarkt, hebben we een meer dan solide export markt uitgebouwd, die
inmiddels de thuismarkt overtreft. Onze kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, kennis en
innovatiekracht zorgen samen voor een grote meerwaarde voor consumenten, retailers
en out-of-home klanten.
Banketgroep is, samen met zusteronderneming Poult (in Frankrijk), Arluy (in Spanje) and
NFF (in Engeland) onderdeel van Biscuit International en Europees marktleider in de
Private Label koek en banket categorie.
Wij zoeken een gedreven

Procestechnoloog
Fulltime/ gecombineerd voor onze locaties in Nuth en Eschweiler
Doel van de Functie:
Het betreft een baan voor 36 uur per week. Als procestechnoloog ben je verantwoordelijk
voor het opstellen, actueel houden en continu verbeteren van de technologische kant van
het productie proces. Je ondersteunt de Plant team middels het maken van analyses van
het proces en het recept. Je werkt samen met QA/QC, TD en leidinggevenden binnen de
productie. Daarnaast is er nauwe samenwerking met de afdeling ontwikkeling, QESG en
Supply Chain.
Jouw taken als Procestechnoloog zijn o.a.:
• Onderzoeken, definiëren en, na verkregen goedkeuring, implementeren van
procesoptimalisaties met als doel een zo hoog mogelijke efficiency en
kwaliteitsbeheersing;
• Definiëren, controleren en beheren van procesparameters en in overleg met de
plantmanager deze omzetten in instructies en borgen hiervan;
• Opbouwen en uitbreiden van kennis en ervaring op het terrein van
productsamenstellingen, ingrediënten, procesparameters, verpakkingen en
technologieën om deze te kunnen vertalen naar praktische toepassingen.
Jij bent een Procestechnoloog, waarvan wij verwachten:
• Minimaal een HBO-opleiding (of werk- en denkniveau) op het gebied van
levensmiddelentechnologie, procestechnologie, (bio)chemie of vergelijkbare
studierichting;
• Minimaal 5 jaar aantoonbaar ervaring hebt als productontwikkelaar /
procestechnoloog in de foodsector (ervaring in de bakkerijsector is een pré);
• Aantoonbare ervaring hebt met projectmanagement;
• Kennis en/of ervaring van producttechnologie en verschillende analysetechnieken
is een pré;
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal in woord- en
geschrift;
• Kennis van Windows, Word, Excel, SAP en Bestmix;
• Kennis van HACCP en hecht belang aan veilig werken;

Wij bieden jou:
• Een uitdagende baan binnen een prettige en informele werkomgeving.
• Een prima salaris, afgestemd op jouw achtergrond en ervaring.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, allen conform de CAO Zoetwarenindustrie.
Een dynamisch bedrijf, waar eigen initiatief zeer gewaardeerd wordt.
• Volop ontwikkelingsmogelijkheden.
De Banketgroep heeft zeven bakkerijen verspreid over Nederland en Duitsland. Op ons
hoofdkantoor in Tilburg, zijn naast de Directie, de verkoopafdelingen voor Nederland en
Export, de afdelingen Marketing, Supply Chain, F&A, Inkoop, ICT en HR gevestigd.
Wil jij ons komen versterken?
Stuur dan een korte motivatie en jouw CV naar Rolf Moers, Manager HR via
RMoers@biscuitinternational.com
Indien je meer wilt weten over deze vacature, dan kun je contact opnemen met Will
Kuppens (plantmanager Nuth) via WKuppens@biscuitinternational.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

