
Team Products bv is opgericht in 1996 en is 
gevestigd in Middelharnis . 
Team Products bv  is een dochteronderneming 
van Koninklijke de Kuyper dat opgericht is in 
1695 en een 100 % familiebedrijf is. Team 
Products is een internationaal toonaangevend 
bedrijf dat alcoholische dranken en 
ingrediënten ontwikkeld en produceert voor 
derden en private labels. TeamProducts staat 
bekend om het leveren van innovatieve en 
kwalitatieve producten. 

 

Wij leveren ingrediënten zoals roombasen en 
distillaten voor andere dranken of voeding 
producerende bedrijven zoals bijvoorbeeld de 
confectionary. Wij leveren onze producten 
over de hele wereld. De organisatie heeft een 
platte structuur en een hands on karakter.  
Onze medewerkers zijn betrokken en 
gedreven door onze afnemers.  

 
 
 

Team Products in Middelharnis is op zoek naar een: 

Projectcoördinator  
32-38 uur 

 
Ben jij een enthousiaste, gedreven, projectondersteuner die toe is aan een volgende stap? Heb jij goede communicatieve 
vaardigheden en weet jij projecten in goede banen te leiden? Wil jij werken in een dynamische omgeving met een grote 

diversiteit aan innovatieve producten? Heb je daarbij affiniteit met de drankenindustrie? Dan is de functie van 
Projectcoördinator bij Team Products iets voor jou! 

 
De functie:  
In deze functie ben je een onmisbare schakel in onze projecten. Je bent de rechterhand van onze International 
Accountmanagers en ondersteunt hen waar nodig. Regelmatig voorzie je je collega’s van de benodigde informatie over de 
status en het verloop van projecten. Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn veelzijdig en je acteert in een dynamische 
internationale omgeving.  
 
Jouw belangrijkste taken: 
• Het op de juiste wijze aansturen en coördineren van alle projectwerkzaamheden binnen de organisatie om een efficiënte 

uitvoering te bewerkstelligen m.b.t. productie in alle productievestigingen, verkoop en administratie. 
• Het onderhouden van contacten met leveranciers en afnemers wereldwijd. 
• Het zelfstandig ontwikkelen van verpakkingen. 
• Het coördineren van Value Added Logistics projecten; het vaststellen van de wensen, vertalen naar de productie, het 

inkopen van de diensten en verpakkingsmaterialen. 
• Het zoeken naar assortimentsoptimalisaties voor al onze productie locaties en logistieke activiteiten. 
• Het vertalen van de sales en marketing behoefte naar uitvoerbare plannen voor de verschillende productie locaties en 

functies.  
 

De geschikte kandidaat beschikt over de volgende competenties, kennis en vaardigheden: 
• Je hebt een opleiding op MBO 4 / HBO niveau en minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als projectcoördinator, office 

manager of customer service medewerker. 
• Je beschikt over organisatiesensitiviteit, je bent proactief, accuraat, hands-on, energiek en gedreven in je werk. 
• Je bent een echte teamspeler en komt je afspraken na. 
• Je hebt goede kennis van MS office (met name Excel). 
• Je hebt een ondernemende instelling, daarbij ben je nauwkeurig en resultaatgericht. 
• Je beschikt over uitstekende Engelse en Nederlandse communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. 
• Goede kennis van overige moderne talen is een pre. 
• Je beschikt over een analytisch en probleemoplossend vermogen. 
 
Ons aanbod: 
Naast veel afwisseling in een hoogwaardig en open werkklimaat, biedt Koninklijke De Kuyper je alle ruimte voor eigen 
initiatief en hechten we zeer aan korte lijnen en directe, persoonlijke communicatie. Daarnaast vinden wij persoonlijke 
ontwikkeling belangrijk en krijg je de kans om je binnen je functie te blijven ontwikkelen. Ons arbeidsvoorwaardenpakket mag 
er zijn en omvat onder andere een goed salaris, een bonus en een goede verlofregeling. De functie biedt uitzicht op een vaste 
aanstelling.  
 
Solliciteren: 
Ben je enthousiast geworden en wil jij solliciteren? Stuur dan jouw CV en motivatiebrief naar pz@dekuyper.nl. Voor meer 
informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Kim Harenberg (HR Office r/ Advisor)  
T: +31 6313548438. 
 
 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt absoluut niet op prijs gesteld 


