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Functiecontext
De functie is gesitueerd op een aparte afdeling vallend onder commercie. De functie richt zich op het ontwikkelen van
nieuwe of het optimaliseren van bestaande concepten voor producten en verpakkingen. Het kan gaan om bijv. een
uitbreiding van het assortiment met nieuwe salades, maaltijdpakket of shakes voor een bepaald seizoen.
De ontwikkelprojecten uitgevoerd de door productontwikkelaar hebben een beperkte doorlooptijd, een middelmatige
impact op de organisatieresultaten, waarbij de opbrengsten gem. tot goed zijn en de risico’s beheersbaar. T.b.v. de
projecten is contacten met interne afdelingen w.o. in-/verkoop, kwaliteit, productie en logistiek en externe belanghebbenden t.w. klanten, leveranciers, onderzoeks-/adviesbureaus, eindconsumenten, etc.

Positie in de organisatie
Rapporteert aan
Geeft leiding aan

Manager Productontwikkeling
niet van toepassing

Functiedoel
Ontwikkelen/optimaliseren van producten, recepten en verpakkingen voor een toegewezen groep producten.

Resultaatverwachting
Resultaatgebieden

Kernactiviteiten

Resultaatcriteria

Concept-ontwikkeling

- genereren van nieuwe concepten voor producten en
processen i.s.m. commerciële afdelingen
- adviseren over aanpassingen/optimalisaties van producten, recepturen en verpakkingen
- vertalen van ontwikkelingsopdrachten in een projectopzet
- uitvoeren van onderzoek en coördineren van extern
onderzoek
- concretiseren van ontwikkelingsopdrachten in projecten en vervolgens uitvoering geven daaraan
- deelnemen aan overleggen met interne afdelingen
i.h.k.v. ontwikkeling en innovatie
- fungeren als intermediair tussen interne afdelingen en
productontwikkeling m.b.t. inhoudelijke afstemming
projectplannen

- bruikbaarheid van nieuwe concepten
- mate van aansluiting op
mark-/klantvraag
- duidelijkheid van adviezen en overgedragen
informatie
- mate waarin projecten
volgens planning
verlopen
- tevredenheid over
intermediair rol

Ontwikkelde producten en
verpakkingen

- leiden en uitvoeren van ontwikkelprojecten, deelnemen aan in- en externe projectteams
- ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten,
recepturen en verpakkingen
- uitvoeren van aanpassingen aan gangbare producten,
recepten en verpakkingen
- (laten) uitvoeren van onderzoeken, proeven, testen en
evt. keuringen
- (laten) maken voorontwerp en prototypes en beoordelen gevormd product
- interpreteren van resultaten en bespreken met in- en
externe stakeholders
- adviseren e ondersteunen van klanten in de ontwikkelfase i.o.m. interne opdrachtgevers

- gerealiseerde projectKPI’s
- kwaliteit van productontwikkeling voldoet aan
klantspecifieke eisen
- kostenbeheersing
- kwaliteit van communicatie en informatie
- mate waarin zakelijke
relaties worden opgebouwd/versterkt
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Resultaatcriteria

- bezoeken van klanten en leveranciers
Implementatie

- implementeren van vernieuwingen en aanpassingen in
de eigen organisatie i.s.m. in- en externe stakeholders, opstellen plan en planningen
- vertalen van recepturen naar productierecepten
- verzorgen van koopworkshops, begeleiden van
demonstraties en geven van presentaties aan klanten
en leveranciers, e.e.a. ook in 1 vreemde taal
- adviseren en geven van instructies over (nieuwe/
aangepaste) producten, recepten en verpakkingen
aan operationele medewerkers
- begeleiden van productie-introducties in de eigen
organisatie
- opstellen van voorschriften, procedures en instructies
- ondersteunen bij het vermarkten van nieuwe en/of
aangepaste producten en verpakkingen

- implementatie conform
KPI’s
- mate van effectiviteit van
vernieuwingen en optimalisatie
- kwaliteit van kennis- en
informatieoverdracht
- duidelijke voorschriften,
procedures en instructies
- adequate ondersteuning
bij marketing

Rapportages en registratie

- vastleggen van product- en projectgegevens
- vastleggen en actueel houden van normen en specificaties
- verzorgen van (tussentijdse) rapportages m.b.t. uitgevoerde projecten

- juiste en volledige vastlegging
- actuele en correcte normen en specificaties
- duidelijke en volledige
rapportages

Beschikbare en gedeelde
kennis

- bijhouden en signaleren van ontwikkelingen op het
vakgebied door o.m. het bezoeken van beurzen en
voeren van besprekingen met leveranciers
- vertalen van ontwikkelingen in het vakgebied naar de
eigen organisatie
- aandragen van ideeën voor productvernieuwing

- bruikbaarheid en relevantie van gesignaleerde ontwikkelingen
- actualiteit van kennis
- mate waarin kennis
wordt ontwikkeld en
benut

Werkgerelateerde bezwaren
- Werken in afwisselend zittend en staande licht gebogen houding.
- Bij proeven, e.d. soms hinder van stoffige omgeving en temperatuurverschillen.
- Enige kans op letsel tijdens het uitvoeren van proeven en tijdens verblijf in de productieafdeling.

Het functieniveau volgens ORBA® is gebaseerd op de rubrieken: Functiecontext, Positie in de organisatie, Functiedoel,
Resultaatverwachting en Werkgerelateerde bezwaren.
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