Yellow Chips is een
jong en snelgroeiend
bedrijf in de levensmiddelenindustrie en is
gevestigd in Emmeloord.
Yellow Chips richt zich op
de markt van biologische
chips en groentechips.
Yellow Chips voert haar
eigen merk GoPure.
GoPure is een toonaangevend merk in biologische
chips en groentechips,
waaronder een breed
assortiment producten
wordt aangeboden.
Daarnaast worden door
Yellow Chips ook private
labels geproduceerd en
wordt intensief samengewerkt met een aantal
co-manufacturing relaties.
Yellow Chips combineert
zakelijkheid met een
(h)eerlijk product, professionaliteit met menselijkheid en vergaande ambities
met lokale aandacht.
Wij hebben ruimte voor
mensen die als één team
samenwerken om de
lekkerste, natuurlijke chips
producten te maken.
Het Yellow team bestaat
uit ca. 80 mensen.

Yellow Chips
Fabrieksweg 6
8304 AT Emmeloord
The Netherlands
T +31 (0)85 877 11 60
www.yellowchips.nl

Vanwege de groei van ons bedrijf maken wij graag
kennis met:

Product manager private label

In deze functie zorg jij samen met de afdeling verkoop voor de
implementatie van nieuwe private label producten en werk je
intensief samen met diverse grote Europese retail klanten aan
de ontwikkeling van hun producten. Je bent verantwoordelijk
voor het begeleiden van nieuwe introducties. Je maakt daartoe
planningen en zorgt voor de voortgang van de projecten. Daarbij
vervul je een spilfunctie tussen de klant, leverancier en de interne
organisatie. Je rapporteert aan onze brand manager. Flexibel
werken is mogelijk, je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.

Taken
• opstellen en opvolgen van (project)planningen voor de
verpakkingsontwikkeling
• bewaken van de voortgang, deadlines en resultaten
• verzorgen van de vereiste documenten en archivering
• z orgen voor afstemming intern met verkoop, kwaliteit, planning,
inkoop en extern met de klanten, reclamebureaus, leveranciers
• begeleiden uitfasering van materialen
• ondersteuning van de brand manager (bijvoorbeeld organisatie
van vakbeurzen)

Profiel
• H
 eb jij een HBO-opleiding afgerond op het gebied van marketing?
• C irca 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie, liefst in de FMCG
branche. Ervaring met verpakkingsbeheersystemen is een pré
• W
 erk jij graag planmatig, zorgvuldig en gestructureerd?
• B
 en jij als persoon overtuigend, communicatief,
vasthoudend en sensitief?
• H
 eb je affiniteit met biologische voedingsmiddelen?
• B
 eschik jij over een goede beheersing van de Engelse en
Duitse taal?
Dan ben jij de collega die wij zoeken! Mail je CV en motivatie
voor 1 mei naar vacature@yellowchips.nl onder vermelding van
“vacature product manager private label”. Voor meer informatie
over ons bedrijf en ons merk:
www.yellowchips.nl of www.gopure.org.

