Foppen en Klaas Puul zijn recent gefuseerd en hebben hun krachten
gebundeld onder de naam ‘’Dutch Seafood Company’’. Zowel Foppen als
Klaas Puul zijn gerenommeerde bedrijven in de verwerking van zalm,
paling en garnalen en kennen als familiebedrijven een lange geschiedenis
van ruim honderd jaar in de voedselverwerkingsindustrie.
Door onze gezamenlijke kennis en ervaring toe te passen in onze
processen, kunnen we beter inspelen op de marktwensen en -kansen en
kunnen we onze klanten nog beter bedienen!
Voor de afdeling Innovatie & NPD in Harderwijk zoeken wij een ervaren en enthousiaste

Procesontwikkelaar (40 uur per week)
Als procesontwikkelaar ondersteun je ons bedrijf op het gebied van procesoptimalisatie, procesinnovatie en
procesengineering. Het praktisch testen, zelfstandig opzetten en uitvoeren van procestechnologische
verbeteringen t.a.v. de productie vormt een essentieel onderdeel van het werk. Daarnaast ben je als
procestechnoloog nauw betrokken bij diverse projecten op het gebied van procesvernieuwing en
kostenbesparingsoperaties .
In de rol van procesontwikkelaar ben je ook nauw betrokken bij conceptontwikkeling en de vertaalslag die
gemaakt moet worden m.b.t. machines en robotica. Je bent voortvarend en je creativiteit in technische
machine- en proceskennis komen goed van pas om deze functie moeiteloos in te kunnen vullen.
Dit neem jij mee
Bij de Dutch Seafood Company zijn we op zoek naar collega’s die bij onze nieuwe onderneming passen. Je durft
met ons de uitdaging aan te gaan en een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen aan een nieuwe gezamenlijke
bedrijfscultuur. Je neemt bepaalde ervaring en vaardigheden mee die jij daarvoor kunt inzetten. Wat heb jij te
bieden en herken jij jezelf hierin?
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Je beschikt over een HBO werk- en denk niveau en hebt een afgeronde HBO opleiding, bijv. in
Werktuigbouwkunde, Technische bedrijfskunde of levensmiddelentechnologie;
Je hebt 3 tot 5 jaar relevante werkervaring met praktische procestechnologische kennis in een
industriële (project-)omgeving;
Je hebt een praktische instelling en sterke affiniteit met productie en techniek;
Je hebt kennis en kunde in projectmanagement en bent in staat om anderen te betrekken bij de
realisatie van projecten;
Je hebt affiniteit met productie van gemaksvoeding;
Je hebt een mentaliteit en flexibiliteit die past bij een productiebedrijf;
Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels

Dit bieden wij
Binnen Dutch Seafood Company kun je rekenen op een plezierige, informele en dynamische werkomgeving met
veel vrijheid en ruimte voor ontwikkeling. Wij zetten ons niet alleen in voor de tevredenheid van onze klanten,
maar ook voor de tevredenheid van onze medewerkers. Er zijn mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.
Verder hoort er ook een prima salaris bij inclusief aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Het gaat om
een tijdelijk contract met de intentie tot een vast dienstverband.
Je sollicitatie
Heb jij interesse in deze uitdagende functie bij Dutch Seafood Company? Dan zien wij graag jouw sollicitatie
tegemoet. Stuur je sollicitatie, voorzien van CV en motivatie, per e-mail naar Jeroen de Boer (hrvolendam@dutchseafoodcompany.com).

