Projectbegeleider (junior) M/V
40 uur per week
Locatie Alphen aan den Rijn
Ben jij flexibel, creatief, toegewijd, accuraat en een echte zoetekauw? Dan ben jij misschien
degene die wij zoeken! Lees snel verder voor de volledige vacature.
Functieomschrijving:
Je gaat samenwerken met diverse afdelingen. Dit betekent ook dat je de diverse afdelingen gaat
ondersteunen. In de loop van de tijd ga je natuurlijk zelfstandiger werken, indien het functioneren
van jou en de functie bevalt. Het betreft een zeer flexibele functie, waarbij een flexibele houding
dan ook echt een must is. Het ene moment maak je samples en het andere moment check je het
artwork van een nieuw product. Deze veelzijdigheid maakt elke dag weer anders!
Taken:
- Begeleiden van Private Label en brand projecten.
- Ondersteunende taken voor onze diverse afdelingen, waaronder productontwikkeling en
kwaliteit.
- Klantcontact zowel telefonisch als per e-mail.
Het ideale profiel:
- Je bent creatief, stressbestendig, toegewijd en een echte duizendpoot.
- Punctueel, flexibel en een proactieve werkhouding.
- Kennis van Microsoft Office 365.
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
- Je bent woonachtig in omgeving Alphen aan den Rijn.
Wat bieden wij jou?
Een salaris volgens de cao Foodservice, het salaris is afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring.
-

Pensioenregeling.
25 vakantiedagen (op basis van een fulltime dienstverband)
Vakantiegeld.
Een dynamische baan in een snelgroeiend bedrijf in een smakelijke sector.

Bedrijfsprofiel:
Het familiebedrijf Van Vliet vindt haar oorsprong in 1974, waar het begon met een reformwinkel is
Van Vliet “ The Family of Candy Brands” nu een internationale ontwikkelaar en fabrikant van snoep,
drop en overige zoetwaren. Van Vliet heeft 5 eigen merken: Kindly’s, Meenk, de Bron, The
Marshmallow Company en Your Brand. Daarnaast ontwikkelen wij Private Labels voor diverse grote
retailers, nationaal en internationaal. Bij Van Vliet werken, verdeeld over de 4 vestigingen, ruim 100
medewerkers. Onze basis ingrediënten; Waarde Creatie, Enthousiasme en Toewijding zijn terug te
vinden in al onze concepten, onze producten en in de mensen die werken bij Van Vliet “The Family
of Candy Brands”.
Je motivatiebrief met Curriculum Vitae kun je voor 20 maart 2020 sturen naar Michael Klijn:
HR@van-vliet.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

