Meat Friends
R&D Manager
Ben jij een hands-on R&D Manager met een passie voor productontwikkeling? Voel jij je thuis in een
dynamische werkomgeving en sta jij te popelen om aan de slag te gaan met een jong en gedreven
team? Dan heeft Meat Friends een uitdagende functie voor jou!
Meat Friends is onderdeel van Van Loon Group. Van Loon Group is een ondernemend familiebedrijf
en bestaat uit negen gepassioneerde en innovatieve producenten van vleesproducten,
vleesvervangers en maaltijden. De kernwaarden van Van Loon Group zijn: ‘Iedere dag beter’, ‘Gericht
op de toekomst’, ‘Betrokken teamspelers’ en ‘Samen winnen’. Met deze pijlers werken meer dan 2.300
medewerkers aan kwalitatief hoogwaardige producten en heeft Van Loon Group een leidende positie
op de Nederlande retailmarkt.
Meat Friends bedient, vanuit de productielocaties in Beilen en Best, de markt met voorverpakt vers
vlees en zogenaamde vlug en planklaar producten. Daarnaast biedt zij gegaarde vleesproducten,
zoals blokjes, reepjes, worstjes, spare ribs etc. Ze levert de producten aan zowel Foodservice klanten
als aan de Nederlandse Retail.
Bij Meat Friends Best werken ongeveer 375 medewerkers in dienst. De organisatie is uiterst flexibel
als het om klantvragen gaat en sterk in het ontwikkelen van nieuwe vleesconcepten. Om de groei en
toekomstplannen verder te kunnen realiseren zijn wij voor Meat Friends Best op zoek naar een
daadkrachtige R&D Manager die zich thuis voelt in een dynamische omgeving en die staat te popelen
om aan de slag te gaan met een jong en gedreven team.

Functie
Zorgdragen voor een efficiënte en effectieve R&D-afdeling met langetermijnvisie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verantwoordelijk voor de aansturing en ontwikkeling van het R&D team waarbij je direct
leiding geeft aan 2 Teamleiders R&D en indirect aan 10 medewerkers.
Uitzetten van structuur, doelstellingen, prioriteiten en lange termijnvisie voor het R&D team.
Initiëren van structureel werkoverleg binnen het R&D team.
Zorgdragen voor persoonlijke ontwikkeling en coaching van de medewerkers binnen je team
en het optimaliseren van de teamprestaties.
Je werkt nauw samen en hebt regelmatig overleg met de afdelingen Productie, Sales,
Bedrijfsbureau en QA over R&D gerelateerde zaken.
Samen met je team organiseer je productpresentaties en initieer je voorstellen ter verbetering
van productietechnieken en -processen, recepturen of rendement.
Zorgdragen van een juiste en tijdige implementatie van goedgekeurde verbetervoorstellen.
Beheren van parate kennis van en het anticiperen op de actuele, wettelijke voorschriften en
ontwikkelingen in samenspraak en afstemming met QA.
Proactieve benadering op het gebied van conceptontwikkeling, innovaties en nieuwe
technologieën.
Actieve bijdrage leveren aan projecten binnen de organisatie. Dit kan zijn het zelf leiden of
deelnemen aan projecten, maar daarnaast ook het inzetten van teamleden binnen projecten.
Je bent lid van het Operationeel Team en rapporteert aan de Manager R&D Van Loon Group.
Daarnaast heb je veelvuldig overleg met het lokale management in Best.

Profiel
Levensmiddelentechnoloog met people managementvaardigheden
Functie-eisen
•
•
•
•

Minimaal een afgeronde hbo-opleiding in de richting van Levensmiddelentechnologie of
Procestechnologie.
Minimaal 5 jaar relevante en leidinggevende werkervaring bij een productieonderneming
binnen de Food/FMCG.
Kan zowel zelfstandig als in teamverband projecten leiden en weet eindresultaten te behalen
in een professionele en dynamische organisatie.
Kennis en ervaring met vleestechnologie en/of ingrediënten en processen binnen de
vleesindustrie is een pre.

Competenties
•
•
•
•
•
•
•
•

Inspirerend leiderschap.
Teamspeler.
Betrokken en bevlogen.
Communicatief en sociaal vaardig
Planmatig en gestructureerd.
Innovatief en creatief.
Resultaatgericht.
Flexibel.

Standplaats
Best

Aanbod
Meat Friends biedt een zelfstandige en uitdagende functie binnen een snel groeiende organisatie.
Omdat Meat Friends continu inspeelt op veranderingen in de markt, werk je binnen een dynamische
organisatie waar je alle ruimte hebt om steeds alles uit jezelf en je team te halen. De functie van R&D
Manager is een afwisselende, zelfstandige functie in een professionele maar informele werkomgeving.
Er is veel ruimte voor ontwikkeling en eigen initiatief. Binnen de organisatie wordt door iedereen veel
inzet getoond en met veel plezier gewerkt. De organisatie biedt een marktconform salaris.

Reageren
Meat Friends heeft de Werving en Selectie voor de vacature R&D Manager exclusief uitbesteed aan
CeresRecruitment. Voor meer informatie kun je terecht bij Aniek de Boer telefonisch bereikbaar op 06
51 954 881. Sollicitaties uitsluitend via www.ceresrecruitment.nl. Uitgebreide informatie over de
organisatie is te vinden op www.vanloongroup.com. Een persoonlijkheidsvragenlijst en assessment
maakt onderdeel uit van de procedure.

