La Concorde N.V. is een dynamisch en groeiend productiebedrijf van roomproducten (30 mensen,
productie van 10 miljoen liter) te Merchtem.
Wij verhandelen room en andere zuivelproducten aan de horeca, patissiers, industrie en Retail.
Wij maken onderdeel uit van de Royal A-ware Food Group, gespecialiseerd in het produceren,
rijpen, versnijden en verpakken van kaas en andere verse foodproducten zoals dagverse zuivel en
tapas.

Voor onze vestiging in Merchtem zijn we op zoek naar een NPD Specialist om ons leuke team te
versterken.

Functie:
Als NPD Specialist zorg je voor het ontwikkelen van nieuwe producten, alsook het testen en verbeteren
van bestaande producten. Daartoe:
 Ondersteun je de kwaliteitsverantwoordelijke in zijn taken en de commercieel
verantwoordelijke met de vragen uit de markt;
 Ben je verantwoordelijk voor het opvolgen van producties van huidige producten,
testproducties en producties van nieuwe producten;
 Houd je toezicht op nieuwe zuivelproducten in de markt en analyseert deze;
 Stel je nieuwe ontwikkelingen voor, dit voor retail, foodservice, foodindustrie en specifieke
klanten;
 Werk je in samenwerking met onze leveranciers aan nieuwe producten en projecten;
 Analyseer je kwaliteitsafwijkingen van betrokken producten;
 Ondersteun je de kwaliteitsafdeling bij het voorbereiden van audits;
 Zorg je mee voor het beheer en up to date houden van productfiches en recepturen.
Profiel
 Je genoot een opleiding in de voeding of gelijkaardig;
 Je ben gepassioneerd voor het culinaire en houdt van koken;
 Je bent gedreven, leergierig en staat open voor constante opleiding;
 Je bent open, flexibel, communicatief, leergierig en kan zelfstandig werken;
 Je kan zowel in teamverband als zelfstandig werken;
 Je bent zorgvuldig en punctueel, met zin voor orde en kwaliteit;
 Je hebt kennis van MS Office en je leert gemakkelijk nieuwe software aan;
 Je woont bij voorkeur in de regio Merchtem, en bent Nederlandstalig.
Aanbod
 Een interessante vaste job in een zeer dynamische werkomgeving
 Reële carrièremogelijkheid in een sterk groeiend bedrijf
 Afwisselend werk met een grote mate van zelfstandigheid en daarbij horende
verantwoordelijkheid
 Een uitgebreide interne opleiding




Goede verloning en loonevolutie
Collegiale werksfeer

Contact
Ben je geïnteresseerd om op deze uitdaging in te gaan en jouw ambities bij ons waar te maken, stuur
dan even je CV naar La Concorde N.V., t.a.v. Ludo Strybol, Brusselsesteenweg 192, 1785 Merchtem, email : ludo.strybol@laconcorde.be Tel. : 02/460.53.40

