
 

 

 

 

 

 

 

 Food Product Ontwikkelaar 
 

Vacature 
Verstegen Spices & Sauces, Rotterdam 
Fulltime, 37,5 uur 

Verstegen is op zoek naar een creatieve Food Product Ontwikkelaar! 

Ben jij een creatieveling, die voorop gaat in het bedenken van nieuwe gerechten, 
concepten en culinaire toepassingen? Als Product Ontwikkelaar ben je verantwoordelijk 
voor het ontwikkelen van vernieuwende producten zodat ze voldoen aan de behoeften 
van klanten en passen in het assortiment. Je bent een belangrijke gesprekspartner voor 
Sales en Marketing als het gaat om de juiste specificaties en toepassingen. Je denkt mee 
in concepten en hebt vernieuwende ideeën. Jij draagt actief bij aan de toegevoegde 
waarde van Verstegen: in smaak en beleving, voor nu en voor de toekomst. Hierbij speelt 
onze missie en visie op duurzaamheid een belangrijke rol.   

Belangrijkste verantwoordelijkheden 

• Ontwikkelen van innovatieve producten en toepassingen op basis van 
klantbehoeften. 

• Je blijft op de hoogte van voorwaarden, richtlijnen en volgt wetgeving op het 
gebied van o.a. voedselveiligheid op de voet. Deze kennis deel je ook met het 
team. 

• Je geeft advies als het gaat om smaken, structuren, allergenenbeheersing, 
conserveren, produceerbaar maken en verpakken van de eindproducten van de 
klant. 

• Ook schrijf je recepturen en stelt specifieke productoplossingen voor. 
• Je denkt mee, stelt verbeteringen en optimalisatie voor in het totale 

ontwikkelproces op basis van het analyseren van de best/worst practices om tot 
gerichte productontwikkeling te komen richting Sales en productmanagement in 
lijn met de grondstofbeleid en neemt daarin regie.  



 

• Je doet mee in projecten waarbij specifieke productontwikkelingsgebieden nodig 
zijn. Volgt daarin de gewenste planning en kwaliteitsoutput. 

• Met betrekking tot eindproducten voor klanten test je intern/met de klant. Je 
vraagt proactief feedback of de oplossing voldoet. Na goedkeuring van de klant 
voer je de gegevens in de relevante systemen in. 

Herken je jezelf in dit profiel? 

• Een afgeronde HBO-opleiding Voedseltechnologie. 
• Je hebt tenminste 3 jaar ervaring met het ontwikkelen van producten. Daarin heb 

je je ondernemerschap laten zien en je creativiteit voor het bedenken van nieuwe 
ideeën. 

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
• Je bent een stressbestendige teamspeler: analytisch sterk, doorzettingsvermogen 

en flexibiliteit en wil bijdragen aan het verder professionaliseren van de organisatie 
en jezelf. 

• Je hebt meer dan belangstellende affiniteit met duurzaamheid en brengt die ook 
bij Verstegen tot leven. 

Waar kom je terecht bij Verstegen? 

Je krijgt een plek in het R&D team, dat in totaliteit bestaat uit ongeveer 23 collega’s. We 
werken op een professionele en informele manier met elkaar en met de verschillende 
teams binnen de organisatie samen. Onze directe communicatie, het snelle schakelen en 
een dosis humor is iets wat bij je past. We bieden je een verantwoordelijke functie in een 
bijzonder familiebedrijf in ontwikkeling. Daarnaast bieden we een prima salaris, 
afhankelijk van ervaring tussen € 3.000,- en € 4.000,- , met uitzicht op een vast 
dienstverband, en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Zoals:  

• Flexibele werktijden en thuiswerkregeling 
• In-house bedrijfsfitness en fietsenplan ééns per 3 jaar 
• 24,5 vakantiedagen, met 3 bonusdagen als je niet ziek bent! 
• De mogelijkheid om 10 extra vakantiedagen te kopen 
• Standaard 20% korting op het gehele assortiment van Verstegen 
• Meeromzetbonus 
• Pensioenregeling 
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

Zullen we kennismaken? 

Is je interesse gewekt? We willen heel graag weten wie jij 
bent. Stuur een motivatiebrief en je cv naar onze HR 
afdeling! Wil je graag eerst nog meer weten over de 
functie of ons bedrijf? Bel gerust met Michiel Sloff, de 
manager van de afdeling R&D. We kijken er naar uit je te 
ontmoeten! 

����� werkenbij@verstegen.nl 
����� Michiel Sloff, +31102455142 
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Weet je hoe je je creativiteit omzet in smakelijke recepten én heb je de skills om je verder 
te ontwikkelen? Stuur jouw cv en motivatiebrief naar ����� werkenbij@verstegen.nl 

Op basis van jouw cv en motivatiebrief maken we een selectie voor een 
kennismakingsgesprek. Als deze positief is stemmen we af hoe we samen tot een goede 
match komen. Misschien fijn om vooraf te weten: in de sollicitatieprocedure is een 
persoonlijkheidsvragenlijst opgenomen. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Screening maakt 
onderdeel uit van de procedure. 
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