WIJ ZOEKEN MENSEN DIE ONZE VISIE DELEN
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k
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Junior Project Manager Innovatie
(Bio-) Chemicus
Wij ontwikkelen ideeën en toevoegingsmiddelen op de EUmarkt en op de diverse markten buiten Europa waar we actief
zijn. De belangrijkste focus ligt dus zowel op de EU-markt als
op de markt van de groeilanden in Latijns America, Midden en
Verre Oosten.
Bij de ontwikkelingen binnen New Business Development is
het opzoeken en de verificatie van de aangeleverde informatie
essentiëel. Hiervoor is een gedegen kennis van chemie en
vooral van de biochemie en wetenschappelijke literatuur binnen
de zoötechnie hoogst noodzakelijk, maar ook interesse in
wetgeving, naast analyse- en kwaliteitsonderwerpen.
Het Development and Support Cluster omvat onze huidige
interne collega’s Registration Managers, Quality Manager en
New Business Manager.
De focus zal vooral liggen op het gestructureerd ondersteunen
van de de vele ontwikkelingen binnen New Business
Development, binnen het Development and Support Cluster,
in nauwe samenwerking met externe wetenschappelijke en
commerciële toeleveranciers.
De opdracht binnen het team omhelst de projectmatige
aanpak van nieuwe ontwikkelingen en daaraan gekoppelde
productontwikkeling, en de daaraan gekoppelde literatuur,
wetenschappelijke achtergronden, analysemethodes, betrokken
wetgevingen, het productieproces en de controlepunten, en het
mede opzetten van wetenschappelijke proeven en schrijven van
literatuur.

Engineering your feed solutions
www.orffa.com

Onze contacten, zowel naar wetenschappelijke ontwikkeling als
naar productie bevinden zich in verscheidene werelddelen, met
accent op America, China, India en Europa zelf. Er wordt met
deze contacten vlot gecommuniceerd.

Wij zijn hiervoor op zoek naar een frisse medewerker en kijken
uit naar
- gedegen chemische vorming (bio-ingenieur, biologie, 		
biomedische, …)
- met zeer brede interesse op verschillende domeinen binnen
de biochemie en zoötechnie
- leergierig
- interesse in nauwkeurigheid en aandacht voor details
- goede teamgeest
- meertalig (vnl. kennis van het Engels, in tweede instantie
Frans)
- vlot met de computer
Opleiding gebeurt binnen het bedrijf.
Stuur je brief en CV per mail naar Heidi Heyvaert, hr@orffa.
com, Rijksweg 10 G, 2880 Bornem. Voor meer info omtrent
deze advertentie kan je altijd bellen naar Ludo Segers op het
nummer 0475 28 36 45.

