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FUNCTIECONTEXT
De functie van productontwikkelaar komt voor in een centrale afdeling R&D van een onderneming met meerdere productievestigingen en een uitgebreid productassortiment (naast het eigen merk wordt ook onder private label geproduceerd). Binnen de
afdeling zijn een 2-tal productontwikkelaars werkzaam, elk actief op een toegewezen groep producten. Productontwikkeling
omvat tevens procesontwikkeling, wordt gestuurd vanuit markt- en klantbehoeften (marketing & verkoop), vanuit wetgeving (o.a.
voedselveiligheid) en vanuit interne behoeften/belangen (kwaliteit, kosten, productiviteit, e.d.). Ontwikkelingsvoorstellen worden
door hoofd R&D toegewezen en worden projectmatig uitgevoerd. Tevens worden de productieafdelingen ondersteund op het
gebied van trouble shooting.

POSITIE IN DE ORGANISATIE
Rapporteert aan
hoofd R&D, met ca. 6 medewerkers
Geeft leiding aan
niet van toepassing

FUNCTIEDOEL
Zorgen voor de product- en procesontwikkeling van een groep producten en realiseren van de kwaliteitsborging en productveiligheid m.b.t. deze producten, zodanig dat voldaan wordt aan de gestelde in- en externe eisen/wensen en warenwettelijke voorschriften.

RESULTAATVERWACHTING/FUNCTIONELE ACTIVITEITEN
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Gerealiseerde projecten

- beoordelen en ontwikkelen/optimaliseren van werkwijzen,
technieken, methoden en procedures ter bevordering van de
kwaliteit, efficiency en doeltreffendheid, e.e.a. volgens opdrachten, naar eigen inzicht en a.d.h.v. ontwikkelingen in het vakgebied
- opzetten en uitvoeren van projecten, o.b.v. projectvoorstellen
van verkoop en/of productie m.b.t. product- en procesontwikkeling
- genereren en uitwerken van nieuwe concepten voor producten en processen i.s.m. verkoop
- vertalen van ontwikkelingsopdrachten in een projectopzet
- realiseren van de projecten, uitvoeren van onderzoeken/proeven m.b.v. diverse laboratorium- en proefproductieapparatuur
- beoordelen en interpreteren van resultaten en bespreken van
e.e.a. met opdrachtgevers
- deelnemen aan overleg met verkoop, inkoop en productie
m.b.t. product- en procesontwikkeling (o.a. voor kostprijsverlaging)
- adviseren en geven van instructies over (nieuwe/aangepaste)
producten en processen aan medewerkers productie en kwaliteit

- bruikbaarheid van nieuwe concepten
- betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten
- mate waarin projecten volgens
planning verlopen
- doeltreffendheid en efficiëntie van
werkprocessen
- mate waarin werkprocessen voldoen aan in- en externe wensen/eisen/ontwikkelingen
- duidelijkheid van adviezen, instructies en overgedragen informatie

Ondersteunde productie (troubleshooting)

- signaleren, onderzoeken en bijdragen aan het oplossen van
productie- en kwaliteitsproblemen, indien deze niet door productie zelf kunnen worden opgelost
- verstrekken van informatie, adviseren en instrueren van productie en kwaliteit ter voorkoming van herhaling

- snelheid en doeltreffendheid
aangedragen oplossingen
- tevredenheid van belanghebbenden over de bijdrage
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Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Geborgde kwaliteit en productveiligheid

- zorgen voor de kwaliteitsborging en productveiligheid, e.e.a.
binnen het geformuleerde beleid en (waren)wettelijke voorschriften en richtlijnen
- adviseren over kwaliteitsproblemen en doen van voorstellen ter
verbetering/voorkoming
- bijblijven op het gebied van de regelgeving t.a.v. voedingsmiddelen in binnen- en buitenland (afnemers) en adviseren/informeren van de organisatie hierover
- bepalen van de te stellen eisen aan systemen en implementeren van systemen i.s.m. betrokken afdelingen
- vastleggen en actueel houden van normen en specificaties
m.b.t. grondstoffen, eindproducten en verpakkingen in kwaliteitshandboeken

- actualiteit van kennis van relevante
regelgeving
- bruikbaarheid van adviezen
- mate van bijdrage aan de doeltreffendheid van systemen
- actualiteit en correctheid van
normen en specificaties

Beschikbare kennis

- bijhouden van ontwikkelingen en signaleren van relevante
ontwikkelingen op het vakgebied door het bezoeken van beurzen en voeren van besprekingen met leveranciers over (nieuwe) grondstoffen en kwaliteit, e.e.a. in het Nederlands en 2
vreemde talen.

- actualiteit van kennis
- bruikbaarheid en relevantie van
gesignaleerde ontwikkelingen
- mate waarin zakelijke relaties worden opgebouwd/versterkt

Verantwoord functioneren

- naleven van de HACCP-, bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften.

- mate van naleving van bedrijfs- en
veiligheidsvoorschriften

WERKGERELATEERDE BEZWAREN
- Werken in veelal staande en lichtgebogen houding.
- Soms hinder van stoffige omgeving, temperatuurverschillen en sterk ruikende stoffen.
- Enige kans op letsel tijdens het uitvoeren van proeven en tijdens verblijf in de productieafdeling.
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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