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. GoPure wil
vernieuwen en verrassen
met (h)eerlijke, gezonde,
unieke en hippe producten.
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.

Ter versterking van ons team maken wij graag kennis met een:

Product developer M/V
Functie
• Initiëren, begeleiden en uitvoeren van productontwikkelingstrajecten
in teamverband, van idee tot en met implementatie in de productie
• Tijdig signaleren en volgen van trends en ontwikkelingen in de branche
en deze vertalen naar innovatieve recepturen
• Meedenken en deelnemen aan optimalisatieprojecten van bestaande
producten.
• Bijdragen aan het handhaven van het hoogstaand kwaliteitsniveau
van de smaak, geur en samenstelling van de producten
• Onderhouden van contacten met leveranciers (waaronder telers
aroma- en grondstoffenleveranciers) en externe onderzoeksinstanties
• Opzetten en begeleiden van sensorische testen en proefsessies
• Intensief samenwerken met collega’s van marketing en procesontwikkeling
• Rapporteren aan de brand manager

Profiel
• Persoonskenmerken: creatief, passie voor food, resultaatgericht, ondernemend, oplossingsgericht, overtuigend en goede projectmanagement
vaardigheden
• HBO/ academische opleiding, in de richting Levensmiddelentechnologie,
Food design of vergelijkbaar
• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring in de levensmiddelenindustrie
binnen een R&D functie
• Kennis van en ervaring met sensoriek en/of smaakpanels is een pré
• Proceskennis is een pré
• Kan zowel zelfstandig als in teamverband projecten leiden en weet
eindresultaten te behalen in een professionele, dynamische organisatie
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden op diverse niveaus
binnen en buiten de organisatie, ook in het Engels
• Kennis van de Duitse taal is een pré
Interesse?
Voldoe jij aan bovenstaand profiel en ben jij de enthousiaste collega
die wij zoeken?
Dan ben jij de collega die wij zoeken! Mail je CV en motivatie naar
vacature@yellowchips.nl onder vermelding van “vacature product
developer”. Voor meer informatie over ons bedrijf en ons merk:
www.yellowchips.nl en www.gopure.org
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