NV Ysco maakt deel uit van de Milcobel-groep (grootste Belgische zuivelcoöperatieve) en behoort tot de top van de Europese roomijsproducenten.
In haar 2 productie-units gevestigd te Langemark en Argentan (Fr) wordt met ca.
700 vaste medewerkers 180 miljoen liter roomijs op jaarbasis geproduceerd en
wordt een omzet van 270 miljoen euro gerealiseerd.
In het kader van de verdere expansie en professionalisering van de organisatie
wensen wij voor de productie-afdeling te Langemark over te gaan tot de
aanwerving van een

R&D medewerker:
projecten & grondstoffen
Jobomschrijving
Je staat in voor het administratief beheer van de grondstoffen, het optimaliseren
van bestaande producten binnen de bestaande kwaliteitssystemen en het beheren
van alle bijhorende specificaties.









Je ontwikkelt nieuwe producten in functie van tendenzen, gewijzigde
wetgeving of optimalisatie van het productieproces.
Je volgt het gehele gebeuren adequaat administratief op.
Je weet prioriteiten te stellen en houdt rekening met deadlines.
Je verzorgt de nodige contacten met leveranciers in binnen-en buitenland.
Je beheert de nodige productspecificaties van grondstoffen.
Je beheert de technische fiches.
Je werkt nauw samen met jouw collega’s binnen R&D en andere
afdelingen.
Je rapporteert aan de R&D Manager.

Profiel







Je behaalde bij voorkeur een Bachelor in richting voedings-en dieetleer,
biochemie of voedingsmiddelentechnologie of je bent een Master.
Je bent communicatief en drukt je vlot uit in het Nederlands, Frans en
Engels.
Je beheerst de courante pc-toepassingen (Office-pakket).
Je bent administratief sterk en zeer punctueel.
Je bezit een grote graad van autonomie en bent tegelijk een echte
teamplayer.
Je hebt bij voorkeur enkele jaren ervaring in een R&D afdeling van een
voedingsbedrijf.

Aanbod
Ysco biedt je een smaakvolle en krachtige toekomst bij de nummer één van de
Belgische zuivelindustrie. Een professionele organisatie waarin eigen initiatief en
groeikansen gestimuleerd worden. Verantwoordelijkheden zijn bij ons laag

gedelegeerd, zodat je de mogelijkheid hebt om zelfstandig te werken. Je komt
terecht in een no-nonsense bedrijfscultuur die ondernemerschap en persoonlijk
engagement stimuleert.
Ysco biedt je een aantrekkelijk verloningspakket
aangevuld met extralegale voordelen.

Interesse?
Reageer dan onmiddellijk en maak ons uw kandidatuur bekend via de knop
"Solliciteren" !
Wil u graag meer informatie, neem contact op met Annelies Withouck, Staffing &
Development Specialist via 057 490 200.

