Yellow Chips, een jong en
snelgroeiend bedrijf in de
levensmiddelenindustrie
in Emmeloord, bedenkt en
maakt (h)eerlijke, unieke en
hippe chips producten om
gezelligheid en plezier aan
te ontlenen en verantwoord van te genieten.
We koppelen ondernemerschap en marktgevoel aan
creativiteit en inventiviteit.
Met ons merk GoPure zijn
we in 14 Europese landen
actief.
Bij Yellow Chips heerst een
informele sfeer en er is
ruimte voor eigen inbreng,
ruim 100 mensen dragen
aan het succes bij.

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een:

Process Technologist m/v
Wat ga je doen als Process Technologist?
Je bent verantwoordelijk voor het verbeteren van onze processen.
De focus ligt hierbij op product- en procesoptimalisatie, zoals verhogen
van de output en de reductie van gasverbruik, afval -en reststromen.
Ook werk je mee aan de verlaging van milieubelasting. Belangrijk aspect
van de functie is analyseren en methodisch werken met verbetertechnieken.
In deze functie werk je samen met collega’s van QA/QC, productontwikkeling en de productie. Naast de hiervoor genoemde werkzaamheden denk
je ook mee over productinnovaties.

Wat is jouw profiel als Process Technologist?
Je bent sterk in het analyseren van processen en oorzaak-gevolg relaties.
Je werkt ordelijk en systematisch. Je maakt duidelijke afspraken en je bent
resultaatgericht. Je beschikt over aantoonbare kennis van TPM, DMAIC,
Lean of andere verbetertechnieken. Je communiceert vlot en helder,
zowel mondeling als schriftelijk. Ook beheers je de Engelse taal. Jouw
werk- en denkniveau is minimaal HBO voedingsmiddelentechnologie.
Wat bieden wij jou?
Yellow Chips combineert zakelijkheid met een (h)eerlijk product en
professionaliteit met menselijkheid. Je krijgt een zelfstandige rol met
veel verantwoordelijkheid. Je past goed bij ons als je, net als wij, een
ondernemende inslag weet te koppelen aan onze gedeelde passie: als
één team samenwerken om de chipsliefhebbers te overtuigen van alles
wat onze producten te bieden heeft.

Yellow Chips
Fabrieksweg 6
8304 AT Emmeloord
The Netherlands
T +31 (0)85 877 11 60
www.yellowchips.nl

Yellow Chips biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden,
zoals een goed salaris, een goed pensioen en flexibiliteit in de werktijden.
Meer weten? Neem dan contact op met dhr. Maarten Brouwer op
+31 (0) 88 4560800.
Wil je meteen solliciteren? Stuur dan je cv met een korte motivatiebrief
naar vacature@yellowchips.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

