Hearthside Europe in Leerdam is een internationaal opererende, succesvolle en
toonaangevende producent van nutritionele voedingsrepen. Het modern ingericht en sterk
geautomatiseerd bedrijf werkt voor afnemers in de gehele wereld. Hearthside Europe
onderscheidt zich daarbij door een hoge graad van expertise op het gebied van exclusieve
receptuur voor o.a. dieet-, sport- en functionele food-repen. Bij Hearthside Europe werken ruim
250 medewerkers en het bedrijf is sterk groeiend. Hearthside Europe is onderdeel van het
Amerikaanse Hearthside Food Solutions en werkt volledig op B2B basis.
Heb je kennis van productie- en procestechnieken en functionaliteit van ingrediënten? En
ben je in staat om verbanden tussen deze twee gebieden te leggen? Wegens uitbreiding zijn
we op zoek naar een

Process Technologist
40 uur per week

De functie
Als Procestechnoloog ben je het aanspreekpunt voor vraagstukken over productie- en
procestechnologie. Je eerste opdracht wordt het opstellen van procesparameters voor onze
verpakkingsmachines en het opbouwen van kennis van alle verpakkingsmogelijkheden. In
een later stadium richt je je ook op het productieproces, waarbij je recepturen en werkwijzen
naar volwaardige productieprocessen vertaald. Je bent betrokken bij projecten om
productieprocessen te optimaliseren en rendementen te verbeteren. Je brengt advies uit aan
alle managementlagen in de productieorganisatie en hebt veelvuldig overleg met diverse
afdelingen binnen de organisatie. Je maakt deel uit van een multidisciplinair R&D-team en je
rapporteert aan de Manager Process en Packaging Technology.
Jouw profiel
Ben jij enthousiast en proactief? Vind je het leuk om voor elke uitdaging een passende
oplossing te vinden en gaandeweg de bestaande processen te verbeteren? Dan is dit voor
jou de ideale baan. Je bent tevens een echte teamspeler, resultaatgericht en denkt in
mogelijkheden. Daarnaast herken jij je in de volgende profielschets:
 Afgeronde HBO-opleiding richting Levensmiddelentechnologie of Procestechniek;
 Je bent communicatief vaardig en weet je kennis en vaardigheden goed op anderen
over te brengen;
 Je bent flexibel, initiatiefrijk en werkt zelfstandig;
 Je hebt een goede beheersing van de van de Nederlandse en Engelse taal.
Wij bieden
 Dynamische baan in een leuk en enthousiast team;
 Veel ruimte voor eigen inbreng;
 Uitzicht op een vast contract;
 Een passend salaris bij de zwaarte van de functie;
 Vaste eindejaarsuitkering ter hoogte van 3%;
 Pensioenpremie wordt voor 2/3 door werkgever betaald.
De procedure
Wij hechten er waarde aan om een elkaar goed te leren kennen alvorens we ‘ja’ tegen elkaar
gaan zeggen. Als het kennismakingsgesprek positief is verlopen volgt er nog een gesprek.
Voorafgaand aan dit tweede gesprek doe je ook een digitale test, die betrekking heeft op
jouw normen en waarden. Wij gaan immers voor de beste match met onze collega’s.

Interesse gewekt?
Wil je aan de slag in een ambitieus en exclusief bedrijf? En zo meebouwen aan een
snelgroeiende organisatie? Stuur dan je CV en motivatie naar
recruitment@hearthsidefoods.nl. Wil je eerst meer weten? Bel dan naar Dagmara
Alderliesten via telefoonnummer 088-6330433.
NB. Een social media screening maakt deel uit van de werving & selectie procedure.

