
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 ontwikkelt 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: 

Project & Masterdata Medewerker 
38 uur 

 
De functie:  
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het coördineren en implementeren van assortimentswijzigingen en/of  

nieuwe NPI introducties binnen het projectbureau.  

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het volledige masterdata management (MDM) m.b.t. het aanmaken en beheren 

van artikelnummers in de verschillende systemen.  

Binnen het Projectbureau ligt de focus op continue verbeteren en procesoptimalisaties, jouw input hierin is zeer gewenst. 

 

Jouw belangrijkste taken: 
Projecten: 
• Coördinatie, aansturing en uitvoering van het New Product Introduction Proces (NPI). 
• Het opbouwen en onderhouden van relaties met alle stakeholders (intern, extern en klanten). 
• Het zelfstandig ontwikkelen en optimaliseren van verpakkingen. 
• Continue verbeteren van processen en werkwijzen m.b.t. het complete (NPI) New Product Introduction proces. 

 
Masterdata 
•  Verantwoordelijk voor het totaal beheer van alle  masterdata systemen.  
• Het bijhouden van alle klant specifieke databases, zoals GS1 en ADAM. 
• Het zorgdragen voor een actueel en up-to-date artikelbestand 
• Continue verbeteren van processen en werkwijzen m.b.t.alle processen rondom Bestandsbeheer. 

 
De geschikte kandidaat beschikt over de volgende competenties, kennis en vaardigheden: 
• Je hebt een opleiding op HBO niveau of aantoonbaar HBO werk- en denk niveau. 
• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als projectcoördinator of data medewerker. 
• Je beschikt over analytisch vermogen, je bent proactief, accuraat, gedreven in je werk en je durft initiatief te nemen 
• Je bent een echte teamspeler en komt je afspraken na. 
• Je hebt goede kennis van verschillende systemen en je kunt je deze snel eigen maken.   
• Je beschikt over uitstekende Engelse en Nederlandse communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. 
• Goede kennis van overige moderne talen is een pre. 
 
Ons aanbod: 
Naast veel afwisseling in een hoogwaardig en open werkklimaat, biedt Koninklijke De Kuyper, waar Teamproducts onder valt, 
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 Jessica Kotur (HR Officer/ Advisor) of Evelien van den Berg 
(Manager Projectbureau & Procurement) T: 010-4279700 
 
 

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


