Westland Kaas
R&D Projectmanager
Heb je een aantal jaar werkervaring binnen R&D en ben je het gewend om projecten te leiden?
Ben je vakkundig, vindingrijk en gretig en lijkt het je leuk om kaas op allerlei innovatieve
manieren op de kaart – en op tafel te zetten? Zoek jij daarbij zelfstandig de samenwerking op
met leveranciers, producenten, en met je collega’s van marketing, inkoop en kwaliteit? Kom
dan werken bij Westland Kaas in Huizen om samen het verschil te maken.
Westland Kaas B.V. is in 1936 opgericht door de familie Westland. De familie is 100% eigenaar van
het bedrijf, dat je waarschijnlijk kent van de merken Maaslander en Old Amsterdam die
(inter)nationaal een sterke positie hebben opgebouwd. Sinds kort zet dit toonaangevende zuivelbedrijf
met het merk Wild Westland in op het groeiende vegan-segment. Voor deze ambitieuze onderneming
zijn wij op zoek naar een R&D Projectmanager die verantwoordelijk wordt voor de ontwikkeling en
implementatie van innovatieve kaasconcepten.

Functie
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van innovatieve kaasconcepten
•
•
•
•
•
•

Leiden van en deelnemen aan multidisciplinaire productontwikkelingsprojecten. Hierbij kun je
denken aan innovatieve kaasconcepten voor het borrel- en maaltijdsegment of de ontwikkeling
van alternatieve kazen.
Initiëren, begeleiden en uitvoeren van optimalisatieprojecten ter verbetering van best aande
kazen op kwaliteit en smaak.
Opbouwen van relaties met leveranciers en productiepartijen en realiseren dat er een lekkere
kaas wordt geproduceerd.
Actief verbinding zoeken met externe partijen op het gebied van smaak en product.
Nauw betrokken bij het proeven en beoordelen van producten.
Je werkt intensief samen met Kwaliteit, Marketing en Inkoop. In deze rol rapporteer je aan de
R&D Manager.

Profiel
Vakkundige projectmanager
Functie-eisen
•
•
•
•
•
•

Een hbo/academische opleiding in de richting Levensmiddelentechnologie of vergelijkbaar.
Ervaring met projectmanagement of het aansturen van projectteams is een must.
Minimaal 6 jaar relevante werkervaring in de levensmiddelenindustrie binnen een R&D functie.
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband projecten leiden en weet eindresultaten te behalen
in een professionele, dynamische organisatie.
Kennis van en ervaring met kaas is een must.
Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal.

Competenties
•
•
•
•
•
•
•

Lef tonen door “out of the box” te denken
Kritisch en gestructureerd
Energieke teamspeler met helicopterview
Proactief en ondernemend
Resultaat- en oplossingsgericht
Mensgericht leiderschap en overtuigingskracht
Communicatief sterk op alle niveaus

Standplaats
Huizen

Arbeidsvoorwaarden
Werken bij Westland Kaas is veel meer dan de rol van R&D Projectmanager. Je bent dagelijks aan
het werk in de sterk veranderende FMCG-branche en krijgt ruimte voor eigen initiatieven. Westland
biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden en binnen het bedrijf is er naast het werk voldoende aandacht
voor ontspanning en teambuilding.

Reageren
Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan via www.ceresrecruitment.nl. Voor meer informatie kun je
terecht bij Anne De Maeyer, telefonisch bereikbaar op 06 83 111 697. Uitgebreide informatie over
de organisatie is te vinden op https://www.westlandkaas.nl/. Westland Kaas heeft de werving en
selectie voor de vacature R&D Projectmanager exclusief uitbesteed aan CeresRecruitment. Een
persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.

