Heb jij altijd al willen werken binnen een groeiende, inspirerende en dynamische omgeving waar
samen met anderen successen worden behaald? Dan ben jij op zoek naar ons!
Pure Ingredients, in 1993 begonnen als Mekkafood, is producent van mediterraanse vriesvers
producten. Met merken als Lekker&Anders en Herrenhof is Pure Ingredients marktleider in de
Nederlandse retail. Pure Ingredients staat voor 100% natuurlijk en 100% lekker!
Om onze groeidoelstellingen te kunnen realiseren en ons team te versterken, zijn wij op korte termijn
op zoek naar een gedreven

Productmanager (m/v, fulltime)
DE JOB
• Bewaking van het product en assortiment; voorbereiden en voorstellen doen t.a.v. product- en
assortimentswijziging, -sanering en –uitbreiding.
• Projectuitvoering binnen gesteld tijdpad, conform vooraf gestelde parameters, prijs, juist product
en haalbaarheid voor de interne organisatie. Veelal in een multidisciplinaire opzet. Daarbij is er
afstemming met Inkoop, QM, Sales, Productie en Logistiek.
• Gesprekspartner op tactisch/operationeel niveau over opzet en uitvoering van projecten.
• Medeverantwoordelijk voor ontwikkeling en bewaking van verpakkingen.
• Signaleren, verzamelen en analyseren van product- en marktinformatie.
• Betrokkenheid bij totstandkoming van sales- en marketingactiviteiten, zoals beurzen, brochures,
website etc.
WIJ VRAGEN
•
•
•
•
•
•
•

Afgeronde relevante HBO-opleiding (bijv. HAS, Food & Business)
Relevante werkervaring in soortgelijke functie. Ervaring in de food is een pré
Affiniteit met levensmiddelen, retail en productieprocessen
Beheersing van de Duitse en Nederlandse taal
Ervaring met projectmatig en multidisciplinair werken
Je bent creatief, oplossingsgericht en schakelt snel
Je hebt een helicopterview en beschikt over de juiste communicatieve vaardigheden

WIJ BIEDEN
•
•
•
•
•

Werken in een inspirerende omgeving, binnen een jong en dynamisch team
Een zeer diverse job
Werken binnen een omgeving waar succesvolle merken samenkomen
Goede ontwikkelingsmogelijkheden
Een marktconforme beloning

MEER INFORMATIE
Heb je interesse? Stuur dan je CV en korte motivatiebrief naar jobs@pureingredients.eu t.a.v. de
afdeling HR.
CV’s die niet aansluiten bij het door ons gevraagde profiel, worden niet meegenomen in de
sollicitatieprocedure.

