
Functie
• Verantwoordelijk voor productontwikkelingen 

en concepten van (non)alcoholhoudende 
dranken, voornamelijk emulsiedranken als 
roomlikeur en advocaat maar ook gin, jenever 
en likeur, voor zowel de consumenten- als de 
B2B markt 

• Signaleren en volgen van internationale 
trends en ontwikkelingen en deze in overleg 
met marketing vertalen naar creatieve en 
innovatieve producten

• Vanuit technologisch oogpunt inventariseren en 
concretiseren van de (klant)behoeften en deze 
vertalen in concept- en/of productontwikkeling

• Genereren en testen van ideeën om te 
komen tot innovatieve producten, alleen of in 
samenwerking met collega’s, leveranciers en 
klanten 

• Uitvoeren van proeven op lab- en pilotschaal en 
het begeleiden van productimplementaties in 
de fabriek

• Onderhouden en verbeteren van bestaande 
recepturen naar aanleiding van veranderende 
wetgeving en nieuwe inzichten 

• Intensief samenwerken met collega’s van R&D 
en uit andere disciplines, met name marketing 
& sales, operations en quality assurance 

• Rapporteren aan de R&D Manager.

Profiel
• Hbo/academische opleiding in 

Levensmiddelentechnologie, Food Innovation of 
aanverwant

• Minimaal enkele jaren ervaring in 
productontwikkeling binnen de food industrie

• Ervaring in het gebruik, de toepassing en 
het combineren van smaken, evenals het 
beschikken over uitstekende sensorische 
vaardigheden

• Gedreven om te zoeken naar 
productoplossingen, soms in een 
onconventionele hoek

• Uitstekende communicatieve vaardigheden, 
zowel in het Nederlands als Engels

• Persoonskenmerken: ondernemend proactief, 
innovatief, passie voor food, analytisch, 
doortastend, accuraat, teamspeler en ‘fun to 
work with’.

Reactie
Indien u geïnteresseerd bent in bovengenoemde functie verzoeken wij u contact op te nemen met Michiel 
Dekkers, telefoon: 0317-468686 / 06-86805669 of te solliciteren via onze website www.dupp.nl, dan wel 
uw reactie te e-mailen naar info@dupp.nl.

Koninklijke de Kuyer heeft voor deze vacature DUPP geselecteerd als enige recruitmentpartner.

DIE EIGENAARSCHAP TOONT EN INNOVATIEF TE WERK GAAT
PRODUCTONTWIKKELAAR

 MIDDELHARNIS
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Koninklijke de Kuyper (www.dekuyper.com) is opgericht in 1695 en een 
100% familiebedrijf dat premium likeuren en gedistilleerd produceert 
en wereldwijd verkoopt. De organisatie heeft haar hoofdkantoor in 
Schiedam en productielocaties in Schiedam, Middelharnis en Dordrecht. 
In Middelharnis wordt een uitgebreid assortiment aan roombasen, 
gedistilleerde dranken en “esprits”; ontwikkeld en geproduceerd voor 
o.a. Team Products bv, een 100% dochteronderneming van de Kuyper. 
In nauwe samenwerking met klanten worden formuleringen gecreëerd 
vanaf het eerste idee tot en met het eindproduct. De bedrijfscultuur 
kun je omschrijven als betrokken, flexibel en gedreven. Het team in 
Middelharnis bestaat uit 40 medewerkers inclusief het R&D team 
bestaande uit 3 personen. De locatie heeft een riant R&D lab en 
kan gebruik maken van een pilotplant. Wij zoeken een innovatieve 
productontwikkelaar om het ervaren R&D team verder uit te breiden en 
de creativiteit nog verder te vergroten.


