EMPWR BV
R&D Project Manager
Als onderdeel van de Aminolabs Group ontwikkelt en produceert EMPWR sportdranken en gezonde
snacks om een actieve levensstijl te ondersteunen. De focus ligt op het ontwikkelen en produceren van
proteïnerepen voor mensen met een actieve lifestyle waarbij constant gezocht wordt naar de juiste
balans betreffende energie, voedingswaarden, smaken en vormen. Met R&D labo’s in Westerlo en
Hamburg en een productiefaciliteit in Kroatië zijn ze een vooraanstaande speler in de markt en
beleveren ze een groot aantal internationaal gerenommeerde bedrijven actief in Health & Sport Nutrition.
De kennis en ervaring van een gepassioneerd team van professionals ligt aan de basis van dit succes.
Voor de versterking van dit team is er de vacature voor een R&D Project Manager in België.

Functie
Analyseren, onderzoeken en uitwerken van nieuwe concepten tot innovatieve producten van
de hoogste kwaliteit
•
•
•
•
•
•
•
•

Zelfstandig opzetten en ontwikkelen van nieuwe producten en toepassingen in het segment
van proteïnebars. Je initieert nieuwe recepturen, texturen en productieprocessen en volgt het
project van start tot introductie op.
Je werkt mee aan de lange termijnvisie van de R&D afdeling van EMPWR.
Je werkt projectmatig en weet innovatiefunnels doorheen de organisatie te beheren.
In overleg met collega’s, klanten en leveranciers werk je aan de technologische en sensorische
optimalisatie van bestaande producten.
Je zoekt antwoorden op complexe vraagstukken betreffende recepturen, keuze van
grondstoffen, procestechnologie etc.
Je volgt ontwikkelingen en trends binnen de dynamische markt van Health & Sports Nutrition
nauw op.
Je werkt nauw samen met het R&D team bestaande uit Product Designers, Development
Engineers en Procestechnologen. Daarnaast heb je veel contact met Inkoop, Verkoop,
Kwaliteit, Productie en Marketing & Sales.
Je komt terecht in een hecht R&D team en rapporteert rechtstreeks aan de R&D Director.

Profiel
Levensmiddelentechnoloog: je denkt in oplossingen
Functie-eisen
•
•
•

Je hebt een masterdiploma Bio-Ingenieur, Master Chemie, Master Biochemie en
Biotechnologie of Industrieel Ingenieur.
Je hebt minimum 3 jaar ervaring in een industriële R&D omgeving.
Kennis van levensmiddelen- en/of procestechnologie. Bij voorkeur in de zuivel, chocolade,
proteïnen, voedingsingrediënten of confectionery.

•
•

Uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal.
Bereidheid tot regelmatig reizen.

Competenties
•
•
•
•

Analytische probleemoplosser.
Creatieveling met conceptueel inzicht.
Teamplayer met proactieve en zelfstandige ingesteldheid.
Vlotte communicator met overtuigingskracht, je weet mensen mee te krijgen.

Standplaats
Westerlo, je bezoekt op regelmatige basis de productie in Kroatië.

Aanbod
EMPWR BV als onderdeel van Aminolabs acteert vanuit duurzaam initiatief, dat past in de tijdsgeest.
Je komt terecht in een bedrijf met een transparante en stimulerende cultuur, een vlakke
organisatiestructuur waar innovatie en dialoog centraal staan. Je bekleedt een unieke positie binnen
een internationaal team en draagt bij aan de gezondheid van de consument. Uiteraard gaat deze
functie gepaard met een competitief loonpakket, bedrijfswagen en andere extralegale voordelen.

Reageren
De Werving en Selectie voor de vacature R&D Project Manager is exclusief uitbesteed aan
CeresRecruitment.
Voor meer informatie kun je terecht bij Reinhilde Petiels, telefonisch bereikbaar op +32 (0) 486 321
668.
Sollicitaties uitsluitend via www.ceresrecruitment.be.
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.
Ceres is de Recruitment, Interim Solutions en Executive Search specialist voor agri en food vacatures
gericht op Bachelors en Masters. Wij werken met een omvangrijke database, social media en gerichte
wervingscampagnes. International recruitment met een groot netwerk (o.a. Europa, Azië, Afrika, ZuidAmerika) en kantoren in Nederland, Duitsland, België en Polen. CeresRecruitment vervult food
vacatures. Relevante marktgebieden zijn: Food, Retail (OOH/FMCG), Levensmiddelentechnologie,
Techniek, Life Sciences, Nutrition en Food Technology. De functiespecialisaties, zowel vaste als
interim posities zijn: General Manager, 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.

