Familiebedrijf Peka Kroef B.V. is specialist in verse,
gekoelde aardappelproducten. Peka Kroef is een
snelgroeiend en innovatief bedrijf met locaties in
Odiliapeel, Asten en Venray.
Onder onze eigen labels en de huismerken van grote
Europese Retailers en Groothandels werken circa 320
medewerkers aan een brede range van aardappelproducten. Onder het label Peka Freshline leveren wij
diverse aardappelproducten voor Foodservice-bedrijven,
zoals horeca en cateraars.
Op beide markten is Peka Kroef marktleider.

Momenteel zijn wij voor onze vestiging in Odiliapeel op zoek naar kandidaten voor de functie van:

PROCES- / PRODUCTTECHNOLOOG
Technoloog met productiehart

DE FUNCTIE
• Verantwoordelijk voor het initiëren, verbeteren en
optimaliseren van bestaande producten, processen en
verpakkingsvarianten.
• Opstellen van proefrecepturen en vertalen van
productconcepten naar recepturen.
• Begeleiden van ontwikkelingsrecepturen,
productieproeven en eerste producties van nieuwe
producten en verbeteringen richting fabriek.
• Adviseren en instrueren van medewerkers over (nieuwe /
aangepaste) producten, verpakkingsvarianten en
processen.
• Betrokkenheid bij validatie- en verbetertrajecten van
producten en processen.
• Opvolgen van de technologische en technische trends en
ontwikkelingen in de markt en het genereren van ideeën
om trends te vertalen naar nieuwe verbeterde processen
en producten.
ONS AANBOD
Wij bieden een interessante functie in een dynamische,
vooruitstrevende en internationale georiënteerde
onderneming. Je komt te werken in een jong en gedreven
team waar je collega’s stuk voor stuk specialisten zijn met
hart voor de zaak. Vanzelfsprekend horen daarbij
uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden,
met een bij de zwaarte van de functie passend salaris.

DE KANDIDAAT
• Een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van
Voedingsmiddelentechnologie, procestechnologie of
vergelijkbaar.
• Een aantal jaren ervaring als procestechnoloog of
productontwikkelaar in de foodsector.
• Kennis van en/of ervaring met proces- en
producttechnologie en verschillende analysetechnieken.
• Voldoende kennis van de Engelse taal. Duits is een pre.
• Affiniteit met productieprocessen is belangrijk.
• Je bent te typeren als nauwkeurig, gestructureerd,
praktisch, flexibel, communicatief vaardig, analytisch en
leergierig.
INTERESSE?
Stuur je motivatie met curriculum vitae naar:
jack.rademakers@pekakroef.com
Nadere informatie is mogelijk via nummer:
+31 6 55 79 38 29 (Jack Rademakers)
Neem voor overige info een kijkje op: www.pekakroef.com

