NPD & Procesingenieur

Als NPD en Procesingenieur sta je enerzijds in voor het ontwikkelen, opstarten,
optimaliseren en opvolgen van onze productieprocessen en -installaties binnen de
margarineproductie te Izegem, met als doel de kwaliteit (smaak, functionaliteit, ….) van de
margarines te verbeteren en de efficiëntie van de productielijnen te verhogen. Anderzijds
werk je nauw samen met R&D en de commerciële organisaties om marktendensen op te
volgen en nieuwe ingrediënten of recepten te introduceren.
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•
•
•
•
•
•
•

Je komt het procesteam versterken en biedt ondersteuning bij optimalisatieprojecten in de
productie. Je analyseert huidige processen met de bedoeling deze te optimaliseren, zowel
op vlak van kwaliteit als op vlak van productiviteit. Je werkt hiervoor nauw samen met
collega's van productie, kwaliteit, R&D en technische dienst.
Je analyseert de oorzaken van procesproblemen en kwaliteitsklachten met behulp van dataanalyses, en definieert verbetervoorstellen om deze problemen structureel op te lossen. Je
kan zelfstandig RCA’s uitvoeren en leiden.
Je initieert verbetervoorstellen om de kwaliteit, de productiviteit, de kostprijs (overgewicht- of
afvalreductie), de milieuvriendelijkheid en de veiligheid van onze productieprocessen te
verbeteren en werkt deze verder uit.
Je documenteert en rapporteert de opgedane kennis. Je deelt deze met het internationale
procesteam binnen de groep Vandemoortele.
Je staat in voor de aanpassing, de ontwikkeling en de implementatie van nieuwe
werkmethodes.
Je houdt contact met leveranciers van ingrediënten en process-equipment, om up-to-date te
blijven met de recentste ontwikkelingen.
Je houdt steeds rekening met de veiligheid, kwaliteit en efficiëntie.
Je werkt commerciële projecten uit voor de industriële markt waarbij je nauw contact hebt
met R&D en de commerciële verantwoordelijken. Technische ondersteuning tot bij de klant
kan hier gewenst zijn.
Je wordt nauw betrokken bij projecten in samenwerking met de centrale R&D dienst, om
leidend te zijn in de markt en innovatieve processen en producten te ontwikkelen. Je bent
het aanspreekpunt voor R&D binnen de fabriek te Izegem.
Je maakt testplannen op, volgt de testen op de lijn, verwerkt en interpreteert de resultaten en
communiceert tot slot over de resultaten binnen het R&D team. Je onderbouwt je project met
de nodige facts en figures en besteedt hier ook de nodige zorg en aandacht aan.
Je kan rekenen op de ondersteuning van de NPD en procesmanager aan wie je rapporteert.
Je schoolt jezelf bij dmv bezoeken van beurzen, opleidingen, … om op technologisch vlak bij
te blijven.
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Je hebt een masteropleiding gevolgd in voeding of gerelateerde richting
Je hebt affiniteit met een productie-omgeving en de voedingssector
Je beschikt over analytische en organisatorische skills
Je bent communicatief sterk en denkt proactief
Klant- en servicegerichtheid is belangrijk
Je kan zelfstandig werken en hebt zin voor initiatief
Je beschikt over goede computervaardigheden (MS Office). Het werken met ERP-pakketten
wordt je aangeleerd)
Je hebt kennis van kwaliteitsnormen betreffende veiligheid- en hygiënevoorschriften in een
voedingsomgeving
Kritisch probleemoplossend denkvermogen
Je handelt met integriteit en respect voor anderen en voor ons milieu.
Je bent flexibel en kan zowel in teamverband als zelfstandig werken
Je bent gepassioneerd, gemotiveerd en betrokken
Goede beheersing van Nederlands en Engels

Hoe solliciteren?
Bezoek onze career site via www.vandemoortele.com en selecteer job opening 5294: NPD &
Process Engineer.
Voor meer informatie kun je contact nemen met Dirk Ghekiere via
dirk.ghekiere@vandemoortele.com.

