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

Om de ontwikkelingen meer kracht bij te zetten en ter
uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar een

Ondernemende en innovatieve
Productontwikkelaar
Functie
• V
 erantwoordelijk voor het opstellen en vertalen van conceptuele ideeën naar innovatieve en industrieel verwerkbare
eindproducten
• C oördineren van grote en kleine projecten vanaf het concept,
via testen en proefproducties, tot succesvolle eindproducten
• O
 ntwikkelen van verbeterde recepturen op basis van doelstellingen zoals gezondheid, clean label en biologisch
• Z orgen dat de producten in smaak, geur en samenstelling
kwalitatief van hoogstaand niveau zijn
• S ignaleren en volgen van trends en ontwikkelingen binnen
en buiten de branche en deze voor marketing vertalen naar
creatieve en innovatieve producten
• O
 nderhouden van contacten met leveranciers (waaronder
telers, aroma- en grondstoffenleveranciers) en externe onderzoeksinstanties
• O
 pzetten en begeleiden van sensorische testen en proefsessies
• S amenwerken met collega’s van Marketing, Sales, Productie en
Procesontwikkeling
• Rapporteren aan de Brand Manager.

Profiel
• H
 BO of academische opleiding in de richting Levensmiddelentechnologie, Food Design of vergelijkbaar
• E nige jaren relevante werkervaring in productontwikkeling
binnen de levensmiddelen industrie
• G
 edreven om te zoeken naar productoplossingen, soms in
een onconventionele hoek
• K
 an zowel zelfstandig als in teamverband projecten leiden en
weet eindresultaten te behalen in een professionele, dynamische
organisatie
• U
 itstekende communicatieve vaardigheden, zowel in het
Nederlands als Engels
• P
 ersoonskenmerken: creatief, passie voor food, resultaatgericht,
ondernemend, oplossingsgericht, overtuigend en goede projectmanagement vaardigheden.

Indien u geïnteresseerd bent in bovengenoemde functie
verzoeken wij u uw CV en motivatie te sturen naar vacature@
yellowchips.nl onder vermelding van “vacature productontwikkelaar”. Voor meer informatie over ons bedrijf en ons merk:

www.yellowchips.nl of www.gopure.org.

