
 

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. Voor onze bakkerijen in Noord/ Oost Nederland, (met vaste standplaats 
Moordrecht), zijn wij op zoek naar een: 

Productontwikkelaar (40 uur per week) 

De functie 
Als productontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor het succesvol uitvoeren van NPD projecten 
vanaf het concept tot de hand-over naar productie in de lokale bakkerij en desbetreffende 
bakkerijtechnoloog. Je werkt hiervoor veel samen met je collega’s van Marketing, Verkoop, Inkoop, de 
bakkerijtechnologen en de diverse productielocaties.   
 
De voornaamste verantwoordelijkheden zijn: 

 Het praktisch vertalen van concepten en ideeën naar relevante, produceerbare en waarde 
creërende eindproducten; 

 Het signaleren van trends en ontwikkeling in de markt en hiermee kansen creëren; 

 Zorg dragen van het leveren van het beste productie kwaliteit;  

 Actief deelnemen en waarde toevoegen aan multidisciplinaire teams. 
 

Wat vragen wij? 

 Een afgeronde MBO of HBO opleiding, bijvoorbeeld Bakkerijtechnologie of 
Levensmiddelentechnologie; 

 Relevante ervaring in een FMCG productieomgeving binnen de foodindustrie, bij voorkeur 
gebakken zoetwaren; 

 Kennis van ingrediënten, productieprocessen, technologieën en kwaliteitssystemen in de food 
branche;  

 Je bent analytisch sterk en pragmatisch ingesteld;  

 Creatief en weet kansen en oplossingen te creëren;  

 Je hebt ervaring met projectmatig werken en bent in staat tot overtuigen;  

 Een professional met een hands-on mentaliteit en resultaatgerichtheid.  
 



 
Wat bieden wij? 
Bij Biscuit International Nederlands werk je met 900 collega’s die gedreven zijn om elke dag de 
handen uit de mouwen te steken. Je werkomgeving is nuchter en informeel. We bieden je een 
zelfstandige functie, met volop ruimte voor persoonlijke inbreng en ontwikkeling. Je 
arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en conform de CAO Zoetwaren.  

Wij maken graag kennis 
Heb je interesse in deze vacature? Dan maken we graag kennis met je. Solliciteren kan via onze 
website www.biscuitinternational.com/nl/kom-bij-ons/ of per mail naar hrbol@biscuitinternational.com. 
Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Raymond van Bussel, NPD Manager, via 
rvbussel@biscuitinternational.com  

http://www.biscuitinternational.com/nl/kom-bij-ons/
mailto:HR@aviateur.nl

