
          

 

 

  
 

Biscuit International is de Europese leider in de private label koekmarkt en 
toonaangevend door onder andere de focus op productinnovatie. Het hoofdkantoor, 
gevestigd in Parijs, leidt de organisatie van meer dan 2.400 medewerkers en een omzet 
van meer dan € 530 miljoen. In 2020 verwierf Platinum Equity de aandelen in Biscuit 
International. Zij ondersteunt de organisatie in haar plannen om het productaanbod en 
haar internationale bereik verder uit te breiden, zowel organisch als via aanvullende 
investeringen. Biscuit International is ontstaan in 2016 als resultaat van de combinatie 
tussen Poult (de Franse leider) en Banketgroep (Nederland). Als toonaangevend 
consolidatieplatform in Europa verwierf de groep in 2018 A&W (Duitsland), Stroopwafel & 
Co (Nederland), Northumbrian Fine Foods (Verenigd Koninkrijk) en Arluy (Spanje), in 
2019 Aviateur (Nederland) en Dan Cake (Portugal) in 2021. 

Meer dan de helft van het totale volume van Biscuit International wordt door de 
Nederlandse fabrieken geproduceerd. De Banketgroep en Aviateur Banketbakkerijen B.V. 
(Biscuit International Netherlands) produceren in haar 11 industriële banketbakkerijen 
een ruim assortiment die in binnen- en buitenland verkocht worden. 
 
Wij zoeken, voor standplaats Tilburg of Broek op Langedijk, een gedreven  

 
Bakkerij Technoloog Grondstof 

Fulltime  
 

In deze functie ben je de expert en kennis drager  van grondstoffen binnen een 
internationaal georiënteerd productiebedrijf 

 
Doel van de Functie: 
Het betreft een baan voor 40 uur per week. Als Bakkerij technoloog ben je 
verantwoordelijk voor het (klantgericht) implementeren van nieuwe en/of vervangende 
grondstoffen en het verbeteren van bestaande recepturen. Tevens houd jij je bezig met 
het toegankelijk maken en houden van de kennis op het gebied van grondstoffen en 
recepturen.  
 
Jij snapt wat grondstoffen doen in een recept en proces en bent gedreven om het 
maximale uit een recept en proces te halen. Daarbij: 

 Ben je hèt aanspreekpunt en expert in onze organisatie als het aankomt op 
grondstoftechnologie en wet en regelgeving. Je verdiept je daarom graag o.a. in 
zaken als Suiker-, vet- en E-nummerreductie. 

 Onderhoud je goede contacten met leveranciers, en verbeter je de kennis door 
het bijhouden van literatuur en deel te nemen  aan seminars over jouw 
expertisegebieden. 

 Ben je goed op de hoogte van wat consumenten en retailers verwachten dat er 
(niet) in een modern product zit. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 Ondersteun je jouw collega technologen, proefbakkers en productontwikkelaars 
wanneer zij tegen product- of ingrediënt gerelateerde problemen aanlopen. 

 Ben je goed in staat om met bijvoorbeeld commercie, inkopers en R&D collega's 
binnen onze internationale organisatie tot de beste oplossing voor de totale 
organisatie te komen. 

 Ben je verantwoordelijk voor rationalisatie en harmonisatie van onze grondstoffen. 
 Vernemen wij graag op welke gebieden je jezelf nog wilt ontwikkelen en hoe je 

dat zou willen doen. 
 Woon je meetings bij over nieuwe grondstof- en productvoorstellen en het 

beslissen over de haalbaarheid hiervan. Dit op Nederlands als op Europees niveau. 
 
.  
Door het analyseren van data en processen en het kijken naar de trends, ga je 
verbeteringen doorvoeren. De nadruk op kwaliteit en rendement zijn doorslaggevend.  
Je bent ook een teamplayer: het is van belang dat je nauw samenwerkt met collega’s 
van verschillende locaties, productie, onderhoud, NPD, externe partijen, klanten,…. 
 
Jij als Proces / bakkerijtechnoloog, maakt de verwachtingen waar dat je: 

 in het bezit bent van minimaal een HBO-opleiding (of werk- en denkniveau) op 
het gebied van levensmiddelentechnologie, bakkerijtechnologie, 
procestechnologie, (bio)chemie of vergelijkbare studierichting; 

 kennis en/of ervaring hebt van producttechnologie en verschillende 
analysetechnieken is een pré; 

 de Nederlandse en Engelse taal uitstekend beheerst in woord- en geschrift; 
 rapporteert aan de Quality Assurance & Value Engineering Manager en werkt 

nauw samen met collega product & proces technologen; 
 werkt ook op verschillende productielocaties (plants) en bent derhalve bereid te 

reizen; 
 kunt werken met Windows office en receptuur beheer programma’s als Bestmix; 
 kennis hebt van BRC/IFS en bovenal belang hecht aan veilig werken; 
 bij het ontbreken van één van bovenstaande gewoon komt solliciteren. 

 
 
Wij bieden jou: 

 een uitdagende baan binnen een prettige en informele werkomgeving; 
 een prima salaris, afgestemd op jouw achtergrond en ervaring; 
 goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 
 een dynamisch bedrijf, waar eigen initiatief zeer gewaardeerd wordt; 
 volop ontwikkelingsmogelijkheden. 

 
Biscuit International heeft tien bakkerijen verspreid over Nederland en Duitsland. Op ons 
hoofdkantoor in Broek op Langedijk, zijn naast de Directie ook Verkoop, Supply Chain, 
F&A, Inkoop, ICT en HR gevestigd. De afdelingen Kwaliteit en Technologie zijn gehuisvest 
in Tilburg en Broek op Langedijk. Eén van beide locaties kan jouw standplaats zijn. 

Wil jij ons komen versterken? 

Stuur dan een korte motivatie en jouw CV naar ons HR-team via 
hrbol@biscuitinternational.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 


