IREKS is in meer dan 90 landen van de wereld met zijn kwaliteitsproducten vertegenwoordigd. IREKS NEDERLAND B.V., is een
belangrijke competente partner voor de brood- en banketbakkerij.
IREKS NEDERLAND B.V. beschikt in Heeze over een eigentijds kantoor en baktechnisch service centrum.
Voor de verdere groei en uitbouw van onze organisatie zijn wij op zoek naar een enthousiaste brood- en banketspecialist
voor de volgende functie:

Medewerker Productontwikkeling | Kwaliteit (M/V)
40 uur per week, Standplaats: Heeze

De functie:
Als productontwikkelaar ben je mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen en optimaliseren van nieuwe en bestaande
producten / recepturen voor de Nederlandse markt.
Het ontwikkelen (en maken) van nieuwe producten en recepturen
Het mede participeren in productontwikkelingsprojecten
Tailor-made oplossingen voor klanten
Het uitbakken en verder ontwikkelen van productmonsters
	Het begeleiden van de testrapporten en verslaglegging aan onze R&D afdeling in Duitsland
	Specificaties en declaraties verzorgen begeleiden binnen het in NL geldende wettelijke kader
Wat vragen we van je?
Bachelor opleiding, bijvoorbeeld Levensmiddelentechnologie, HAS of Food Innovation
Specialisatie bakkerij technologie is een pre
	Creativiteit en passie alsmede eigen initiatieven bij het realiseren van innovatieve ideeën
Aantoonbare ervaring (in een vergelijkbare rol)
Daarbij heb je een brede en praktische kennis van bakkerijprocessen
	Kennis van kwaliteitscertificaten en systemen alsmede het berekenen van voedingswaarden is een pré
	Goede communicatieve eigenschappen, creatief, representatief en een klantgerichte houding alsmede een goede
vaktechnisch/machine kennis en een “hands on” mentaliteit
	Goede beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse en Engelse taal waarbij kennis van de Duitse taal een pré is
Bereidheid om zich te vestigen in de regio Eindhoven
Wat we je kunnen bieden:
	Een brede, afwisselende, zelfstandige en verantwoordelijke functie in een professionele werkomgeving
	Een salaris dat in overeenstemming is met de functie, uw kennis en ervaring alsmede een passend
arbeidsvoorwaardenpakket
Een leuke en uitdagende functie bij een familiebedrijf
Klinkt dit interessant en herkent u zich in dit profiel?
Dan ontvangen wij gaarne voor 27 juni 2019 uw sollicitatie met uitgebreid curriculum vitae aan het hieronder
vernoemde (E-mail) adres. De selectieprocedure start in week 27 dus u ontvangt in die week bericht van ons.
Voor meer informatie omtrent deze functie kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met IREKS NEDERLAND B.V.
tel: 040 – 22 63 800. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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