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 voeding en verpakkingen? En ben je in staat om verbanden tussen deze
twee gebieden te leggen? Wegens vervanging zijn we op zoek naar een

Procestechnoloog Verpakken
(40 uur per week)

De functie
Als Procestechnoloog Verpakken ben je het aanspreekpunt voor verpakkingsvraagstukken
binnen de organisatie. Naar aanleiding van klantwensen ontdek je mogelijkheden om nieuwe
verpakkingsvormen te introduceren. Hierbij fungeer je intern als brug tussen R&D, Inkoop,
Verkoop, Technische Dienst en Productie. Je overlegt met leveranciers over de
mogelijkheden van de verpakkingsmachines en nieuwe verpakkingsmaterialen en zorgt
intern voor een succesvolle implementatie van nieuwe verpakkingsvormen in productie.
Qua werkzaamheden moet je verder denken aan:
 Uitdenken en uitvoeren van haalbaarheidsstudies met bijbehorende rapportages;
 Op basis van deze haalbaarheidsstudies betrouwbare analyses, conclusies en
aanbevelingen geven waarbij tijdig eventuele risico’s en knelpunten kenbaar gemaakt
worden en op basis waarvan o.a. kostprijzen berekend kunnen worden;
 Projectleider en/of projectlid bij verpakking gerelateerde projecten;
 Bijdrage leveren in het bedenken en uitvoeren van verbeterprojecten op het gebied
van recyclebare verpakkingen t.b.v. de targets van onze klanten;
 Communiceren van (project)plannen en resultaten naar belanghebbenden zowel
zowel in- als extern;
 Begeleiden vernieuwingen aan verpakkingen of processen;
 Het optimaliseren en verduurzamen van het verpakkingsproces.
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:
 Bachelor richting Levensmiddelentechnologie, Procestechnologie,
Verpakkingstechnologie, of vergelijkbaar;
 Enkele jaren relevante werkervaring bij voorkeur in de levensmiddelenbranche en
productie;
 Je bent betrokken en voelt je verantwoordelijk voor het correct leveren van
hoogwaardige verpakte producten voor de consument;
 Ervaring in projectmanagement;
 Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

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.
Wij bieden
 Dynamische baan in een leuk en enthousiast team;
 Marktconform salaris;
 Uitzicht op een vast contract;
 Vaste eindejaarsuitkering ter hoogte van 3%;
 Zeer gunstige pensioenpremie regeling;
 Ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden.
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.

