Bij SOLINA Netherlands BV draait alles om de juiste smaak, toepassingen, gebruiksgemak en
voedingswaarde van onze producten.
In onze fabrieken in Rotterdam en Nieuw-Vennep ontwikkelen en produceren we onder andere
kruidenmixen, sauzen, marinades en dressings.
Onze klanten zijn zeer divers: restaurants, (vlees-)industrie, ambachtelijke slagers, producenten van
kant-en-klaar maaltijden en snacks en andere voedingsmiddelenproducenten.
SOLINA Netherlands BV maakt deel uit van de SOLINA Groep met ruim 1600 medewerkers in 18
productielocaties in Europa.

SOLINA GROEIT en we zoeken een R&D ASSISTANT
Heb jij net zoveel “Passion for Food” als dat wij hebben? Wil je jezelf
ontwikkelen en nieuwe en lekkere producten mee helpen ontwikkelen? Wil
je later als “Product Developer” werken bij een Food-bedrijf?

DIT IS JE KANS!
Wij zoeken iemand (m/v) met enorm veel zin in de combinatie van werken en leren (“BBL”) in ons
mooie bedrijf. Je neemt MBO “Vakexpert Voeding & Technologie” als achtergrond mee.
In onze fabriek in Nieuw Vennep (in de buurt van Schiphol) ontwikkelen en produceren we o.a.
sauzen, marinades en dressings.
Op je 4 werkdagen ga je aan de slag met “sample management” (zorgen dat de juiste samples naar
onze (potentiële) klanten worden gestuurd), ondersteuning van onze Product Developers (bij het
ontwikkelen van nieuwe producten of het verbeteren van bestaande producten) en het “runnen”
van onze ontwikkelkeuken.
Als jij graag initiatief neemt, leergierig bent en bovendien affiniteit hebt met koken en daarnaast ook
goed Nederlands en Engels kan spreken-schrijven-lezen, dan nodigen wij je graag uit om bij ons te
solliciteren voor een leuke BBL-job als R&D Assistant.
Belangstelling? Wil je eens komen praten over de mogelijkheden bij SOLINA?
Stuur zo snel mogelijk een bondige e-mail met daarin jouw motivatie, samen met je CV aan
recruitment@solina-group.nl t.a.v. Marcel Cuiper, HR Manager.
Voor algemene info kijk op: www.solina-group.nl of op de websites van onze merken Apollo
(www.apollofood.nl) en Degens (www.degens.eu).
DIT IS EEN DIRECTE WERVING VAN SOLINA.VACATURES DIE WIJ NIET BINNEN EEN BEPAALDE TIJD HEBBEN KUNNEN INVULLEN,
LEGGEN WIJ VOOR AAN BURO’S WAARMEE WIJ REEDS SAMENWERKEN. WIJ STELLEN DAN OOK GEEN PRIJS OP ACQUISITIE

.

