
 
 
 
 
 
Heb je als Ingenieur zin in een uitdagende functie binnen een dynamisch en internationaal bedrijf? Wil 
je dagelijks meewerken aan de implementatie van nutritionele concepten en dit in een state-of-the-art 
productiesite te Drongen? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende wereldwijde speler in de 
diervoedingsindustrie? 
Dan heeft CeresRecruitment de volgende aantrekkelijke job voor jou. 
 

 Nuscience Group 
Zoekt 

Formulation & Configuration Engineer 
 
Nuscience Group is een wereldwijde speler in premixen, concentraten, nutritionele concepten en 
additieven in de diervoedingsindustrie. In 2015 opende Nuscience Belgium haar nieuwste 
productiesite in Drongen. Deze state-of-the-art productieplant is vooral uniek door ver doorgevoerde 
automatisatie- en procesvernieuwingen. De hoogtechnologische infrastructuur en de innovatie 
gedreven spirit stellen Nuscience in staat om duurzame en marktgerichte oplossingen voor de 
diervoedingsindustrie te produceren in een moderne en dynamische werkomgeving. Nuscience Group 
heeft op dit moment ongeveer 1000 medewerkers in dienst en levert haar producten in meer dan 80 
landen. De groep genereert een jaarlijkse omzet van meer dan € 450 miljoen en heeft wereldwijd 12 
productielocaties. 
 
Functie 
 
Nutritionele ontwikkelingen vertalen naar operations 
 

• Je ondersteunt bij de implementatie van nutritionele recepturen in Nuscience’s meest 
geavanceerde productiesite. 

• Je bent verantwoordelijk voor het correct beheren, optimaliseren van recepturen en staat in 
voor de configuratie naar operations. 

• Je zorgt voor de voorbereiding en ondersteuning op vlak van etikettering en formulatie. Dit  
om de productie vlot te laten verlopen rekening houdend met interne normen, 
klantenbehoeftes alsook wetgeving. 

• Je vormt de link tussen nutritie, logistiek en productie. 
• Je staat in voor de opmaak van technische fiches van de eindproducten. 
• Je werkt nauw samen met verschillende afdelingen in verband met grondstofgoedkeuring, 

kwaliteit, matrixbeheer, logistiek en productie. 
• Je rapporteert aan de verantwoordelijke kwaliteit. 
 

Profiel 
 
Oplossingsgerichte Teamspeler 
 

• Minimaal een Master in de ingenieurswetenschappen, bio-ingenieur, industrieel ingenieur 
voeding/landbouw of gelijkgesteld door ervaring. 

• Je hebt nutritionele kennis en kennis van grondstoffen. 
• Je bent een enthousiast persoon en weet van aanpakken.  
• Je werkt nauwkeurig en kan uitstekend organiseren. 
• Je bent zelfstandig en communiceert vlot.  
• Goede kennis Nederlands en Engels. Frans is een plus. 



 
 
Ons aanbod? 
Nuscience Group biedt een uitdagende en gevarieerde functie aan binnen een dynamische en 
succesvolle internationale organisatie. De functie gaat uiteraard samen met een competitief en 
aantrekkelijk loonpakket, aangevuld met diverse extralegale voordelen. 
 
Standplaats  
Drongen. 
 
Reageren 
Nuscience Group heeft de Werving en Selectie voor de vacature van Formulation & Configuration 
Engineer exclusief uitbesteed aan CeresRecruitment. 
Voor meer informatie kun je terecht bij Reinhilde Petiels, telefonisch bereikbaar op +32 486 32 16 68. 
Sollicitaties uitsluitend via www.ceresrecruitment.be. 
Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op www.nuscience.be. 
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure. 
 
CeresRecruitment is de Werving & Selectie en Executive Search specialist in de Food & Agri business 
gericht op Bachelors en Masters. Zij werken met een omvangrijke database, social media en gerichte 
wervingscampagnes. International recruitment met een groot netwerk (o.a. Europa, Azië, Afrika, Zuid-
Amerika) en kantoren in Nederland, Duitsland, België en Polen. De marktgebieden zijn: Food, Agri, 
Retail (FMCG/ OOH), Levensmiddelentechnologie, Food Technology, Nutrition, Biobased, Life 
Sciences, Animal Scienes, Agro chemicals, Veterinaire pharma, Techniek, Horticulture, Plant 
Sciences, Organic Agriculture, Sierteelt en Tuinbouw. De functiespecialisaties, zowel vaste als interim 
posities zijn: General Manager(s), Directie, Sales & Marketing, Financieel, Human Resources (HRM), 
Operations, Logistiek (Supply Chain), Inkoop, Buyer, Trader, Research & Development (R&D), 
Voedingsmiddelentechnoloog, Nutritionist, Kwaliteit (QA / QESH), Engineering, Projectmanagement 
en Procestechnologie. 
 

http://www.ceresrecruitment.be/
http://www.nuscience.be/

