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FUNCTIECONTEXT
De medewerker productontwikkeling verzorgt de proefproducties van nieuwe of gewijzigde producten. Hij krijgt hiertoe de
(nieuwe/gewijzigde) recepturen aangeleverd van de productontwikkelaar, evt. in de vorm van aanwijzingen voor het aanpassen
van bestaande recepturen. Hij heeft de vrijheid, binnen aangegeven grenzen de receptuur te variëren. Het aanmaken van de
proefproducten in het laboratorium of de proefbakkerij is ambachtelijk werk m.b.v. kleinschalige (proces)apparatuur. Proeven in
het productieproces vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de betreffende teamleider of operator. De functiehouder
beoordeelt dan de resultaten en komt i.o.m. de teamleider/operator tot aanpassingen van de instelling van productie-installaties.

POSITIE IN DE ORGANISATIE
Rapporteert aan
leidinggevende kwaliteits- of ontwikkelingsafdeling
Geeft leiding aan
niet van toepassing

FUNCTIEDOEL
Uitvoeren en begeleiden van proefproducties c.q. bakproeven op laboratorium- of productieschaal.

RESULTAATVERWACHTING/FUNCTIONELE ACTIVITEITEN
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Vervaardigde proefproducten

- afwegen van grond- en hulpstoffen volgens receptuur resp. op
aanwijzing van de productontwikkelaar
- instellen van laboratorium- en kleinschalige procesapparatuur,
inbrengen van grondstoffen
- handmatig verwerken of afwerken van tussen- of halfproduct
- beoordelen van eindresultaat, zonodig uitvoeren van metingen,
evt. aanbrengen van kleine wijzigingen aan de receptuur of
doen van verbetervoorstellen
- rapporteren en archiveren van resultaten en van waarnemingen van het procesverloop

- correcte toepassing van de receptuur
- bruikbaarheid en relevantie van
waarnemingen
- juistheid van metingen
- bruikbaarheid en doeltreffendheid
van verbetervoorstellen aan receptuur

Begeleide in-proces opschalingen
(productieproeven)

- bijeenbrengen en ter beschikking stellen van de benodigde
grond- en hulpstoffen
- beoordelen van proefresultaten, adviseren van operator over
machine-instellingen
- melden van afwijkingen (afkeur) aan afdelingsleiding
- rapporteren en archiveren van resultaten, doen van suggesties
voor receptuuraanpassingen

- tijdige beschikbaarheid van de juiste
benodigdheden
- volledigheid van de rapportage
- bruikbaarheid van suggesties voor
aanpassing receptuur en machineinstellingen

Beheerde apparatuur en voorraden

- schoonhouden apparatuur en werkomgeving
- zorgen voor klein onderhoud en voor ijken van weeg- en
doceerapparatuur, melden van storingen
- tijdig afroepen van grond- en hulpstoffen, zorgen voor de juiste
opslag
- verzorgen van juiste opslag eindproducten (monsters)

- netheid en ordelijkheid van de
werkomgeving
- juiste voorraadniveau grond- en
hulpstoffen
- efficiënte opslag grond- en hulpstoffen
- opslag monsters volgens voorschriften

Verantwoord functioneren

- naleven van HACCP, bedrijfs- en veiligheidvoorschriften
- schoonmaken van de laboratoriumapparatuur en werkomgeving

- mate van naleving van voorschriften
- reinheid, netheid en ordelijkheid
apparatuur en werkomgeving

WERKGERELATEERDE BEZWAREN
- Krachtuitoefening bij het verplaatsen van grondstoffen en het uitvoeren van handmatige bewerkingen.
- Werken in veelal staande en eenzijdige (licht gebogen) houding.
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- Hinder van geluid van kleinschalige procesapparatuur, van geuren van bepaalde grond- en hulpstoffen. Werken met irriterende
grondstoffen zoals emulgatoren, enzymen, e.d.
- Kans op letsel door aanraking van hete of bewegende installatiedelen, alsmede door stoten van ledenmaten.
Het functieniveau volgens ORBA ® is gebaseerd op de rubrieken: Functiecontext, Positie in de organisatie, Functiedoel, Resultaatverwachting/Functionele activiteiten en Werkgerelateerde bezwaren.
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