Koninklijke de Kuyper is opgericht in 1695 en
een 100% familiebedrijf.
Koninklijke de Kuyper is een bekend bedrijf dat
wereldwijd premium likeuren en gedistilleerd
verkoopt. We exporteren naar meer dan 100
landen en hebben ambitieuze groeiplannen.
We zijn trots op ons ondernemerschap en
creëren merken die gebaseerd zijn op een goed
begrip van wat consumenten motiveert.

Dit resulteert in sterke, relevante en
aantrekkelijke merken die passen in de life
style van onze klanten. Met deze manier van
werken willen we de partner zijn waar onze
on- en off-trade klanten de voorkeur aan
geven.
De organisatie heeft haar hoofdkantoor in
Schiedam en is competitief, heeft een platte
structuur en een hands-on karakter. Onze
werknemers zijn betrokken, agile en gedreven
door de consument.

Koninklijke de Kuyper is op zoek naar een
PROJECTLEIDER ESSENTIËLE EISEN VERPAKKINGEN
(24-32 uur)
Functieomschrijving
Als Projectleider Essentiële eisen verpakkingen houd je je bezig met activiteiten die gericht zijn op het
voldoen aan 2 specifieke wetgevingen: Europese Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en
verpakkingsafval. Nederlandse Besluit beheer verpakkingen en papier en karton 2014” (Essentiële eisen)
Deze wetgevingen hebben als doel het milieueffect van verpakkingen en verpakkingsafval zo ver mogelijk
terug te dringen. Als bedrijf willen we actief stappen zetten met betrekking tot Sustainable Development
Goal 12: Consumption and production. De Projectleider Essentiele eisen levert hier een belangrijke bijdrage
aan.
Werkzaamheden
 Het uitwerken van een concreet voorstel m.b.t. de ambitie van het project en dit ter accordering
voorleggen aan de ceo en het Leadershipteam.
 Het verzamelen en documenteren van alle vereiste data met betrekking tot onze primaire,
secundaire en tertiaire verpakkingen.
 Het aanleggen van een productdossier per product/verpakkingscombinatie waarin de vereiste data
zijn opgenomen.
 Het doorlopen en vastleggen van de checklist Essentiële eisen per product/verpakkingscombinatie in
samenwerking met afdeling Marketing.
 Het doorlopen van de lijst van prestatiecriteria en het bepalen van de kritische factor in
samenwerking met afdeling Marketing en onze toeleveranciers van verpakkingsmaterialen.
 Eisen laten opnemen in leveranciersafspraken en inkoopvoorwaarden in samenwerking met de
Procurement manager.
 Het bepalen van strategieën om verpakkingen die nog niet voldoen te verbeteren en acties hiervoor
in gang zetten.
 Het verduurzamen en borgen van de werkwijze m.b.t. de Essentiële eisen in onze reguliere
verpakkingsontwikkeling zodat nieuwe en te wijzigen verpakkingen direct aan de eisen voldoen.
 Periodieke verificatie van de Essentiële eisen opzetten en implementeren.
 In deze functie werk je nauw samen met je collega’s van Marketing, QA, Procurement en
toeleveranciers.
Competenties, kennis en vaardigheden
 Je beschikt over HBO werk- en denkniveau.
 Je hebt minimaal twee jaar werkervaring in het leiden van projecten.
 Ervaring als verpakkingstechnoloog is een must.
 Ervaring in de voedingsmiddelenindustrie is een pré.
 Je bent hands-on, gestructureerd, en je kunt op basis van overtuigingskracht, argumentatie en
relatiebeheer je doelen voor elkaar krijgen.
 Je bent stressbestendig en pragmatisch ingesteld.
 Je voelt je verantwoordelijk en vindt het leuk om in een team te werken.
 Je beschikt over uitstekende Engelse en Nederlandse communicatievaardigheden, zowel schriftelijk
als mondeling.
Ons aanbod
Wij bieden je een tijdelijke aanstelling voor 6 tot 12 maanden afhankelijk van de beschikbare uren per week.
Naast veel afwisseling in een hoogwaardig en open werkklimaat, biedt Koninklijke de Kuyper je alle ruimte
voor eigen initiatief en hechten we veel waarde aan korte lijnen en directe, persoonlijke communicatie.

