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Algemene Informatie

Al sinds 1971 is Van Loon Group iedere dag bezig met de vraag hoe het beter kan. Gericht op de
toekomst, neemt onze opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor de wereld van morgen.
Betrokken bij haar medewerkers, leveranciers en afnemers, is de onderneming als team op zoek
naar oplossingen waar anderen bedreigingen zien. Gedreven door daadkracht en
doorzettingsvermogen, beschikt Van Loon Group over de juiste mentaliteit om samen te winnen.
Door lekkere en verantwoorde vleesproducten én vleesvervangers te creëren, draagt de
onderneming bij aan het succes van haar klanten.
De klanten van Van Loon Group bevinden zich in het A-segment van de markt en samen met
meer dan 2000 medewerkers werkt men dagelijks aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige
producten. Vanuit 9 locaties in Nederland heeft Van Loon Group een leidende positie op de
Nederlandse retailmarkt en daar is zij trots op!
Bij Meat Friends Best, als onderdeel van Van Loon Group, wordt dagelijks vers vlees verwerkt.
Op twee locaties in Best vindt de productie en logistieke afhandeling van voorverpakt vers vlees
en van zogenaamde vlug en panklaar producten plaats (blinde vinken, hamburgers, gehaktsoorten
etc.). Daarnaast worden er gegaarde vleesproducten bereid, zoals gegrild, gekookt, gefrituurd,
gestoofd of sous-vide gegaard vlees of een combinatie van deze bereidingswijzen.
Denk bijvoorbeeld aan blokjes, reepjes, lapjes, worstjes, spare ribs, pulled meat of hamburgers.
Deze producten worden geleverd aan zowel Foodservice klanten als aan de Nederlandse Retail.
Koetsier Executive Search zoekt voor Meat Friends Best B.V. een daadkrachtige, initiatiefrijke,
communicatieve en resultaatgerichte R&D Manager die goed tot zijn/haar recht komt in een
dynamische dagvers omgeving.
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Titel

R&D Manager

Plaats in de organisatie

De R&D Manager rapporteert rechtstreeks aan de Manager
R&D (Van Loon Group) en maakt deel uit van het lokale
operationele team.

Doel van de functie:
Zorgdragen voor een efficiënte en effectieve organisatie met betrekking tot Research &
Development op locatieniveau, waarbij de klantnormen en de wettelijke- alsmede bedrijfsnormen
geborgd worden. De R&D Manager is tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de
individuele medewerkers en de teamprestaties.
Daarnaast zorg je ervoor dat de NPD trajecten/projecten tijdig en binnen budget gerealiseerd
worden. We verwachten dat je de afdeling (die bestaat uit 1 Teamleider R&D en 10 medewerkers)
op een gestructureerde en resultaatgerichte wijze inricht en aanstuurt. Je zorgt ook voor een
optimale samenwerking met Sales, Productie, QA, Logistiek en Bedrijfsbureau.
De R&D Manager is (eind)verantwoordelijk voor:
 Verbeteringsvoorstellen m.b.t. productietechnieken en –processen, recepturen of
rendement;
 Structureel overleg met de afdelingen Productie, Sales & QA over R&D gerelateerde
beleids- en operationele zaken;
 Deelname aan het Operationeel Team overleg alsmede het (pro)actief adviseren aan het
Locatiemanagement, Productie, QA, Bedrijfsbureau en Sales;
 Het initiëren en zorgdragen van een juiste en tijdige implementatie van goedgekeurde
verbeteringsvoorstellen;
 Proactieve benadering op het gebied van conceptontwikkeling, innovaties en nieuwe
technologieën;
 Het organiseren van productpresentaties;
 Het direct leidinggeven aan 1 Teamleider R&D en indirect aan 10 medewerkers, waarbij
je zorgt voor persoonlijke coaching en ontwikkeling van je medewerkers en het
optimaliseren van de teamprestaties.
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DE PERSOON

Opleiding

Minimaal HBO werk- en denkniveau, bijvoorbeeld een
opleiding Levensmiddelen- of Procestechnologie.

Ervaring

Je hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met New
Product Development bij een productieonderneming binnen
de Food/FMCG (bij voorkeur op het gebied van
vlees/vleesprocessen & Private Label). Tevens beschik jij
over aantoonbare ervaring op het gebied van Project
Management, R&D trajecten en leidinggeven aan teams.
Kennis van vleestechnologie, ingrediënten en processen
binnen de vleesindustrie is een duidelijke pré.
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (in
woord en geschrift).

Competenties

 Ondernemend en besluitvaardig
 Planmatig en gestructureerd
 Innovatief/Creatief
 Resultaatgericht
 Teamspeler
 Betrokken en bevlogen
 Procesmatige denker
 Inspirerend leiderschap
 Flexibel
 Pragmatisch
 Communicatief vaardig
 Gevoel voor humor
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