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ALGEMENE INFORMATIE 

 

 

 

  

 

Dossche Mills is één van de grootste maalderijen uit Europa en tevens één van de belangrijkste 

producenten en leveranciers van bakkerijgrondstoffen. Het bedrijf is ontstaan in 1875 en maakt 

deel uit van de groep Dossche, een familiaal gecontroleerde onderneming gericht op voeding met 

kwaliteit en klantbewustzijn als algemene leidraad. 

 

Binnen Dossche Mills zijn circa 250 medewerkers werkzaam, verspreid over het hoofdkantoor in 

Deinze alsmede een drietal productie sites (Deinze, Geel en Merksem/Antwerpen). Op 

dagdagelijkse basis wordt circa 1.800 ton tarwe verwerkt en vindt verkoop plaats binnen 35 

landen. 

 

Dossche Mills vermarkt grondstoffen en producten waarmee bakkerijen en grootverbruikers de 

garantie hebben op veilige en lekkere producten. Het gamma wordt afgestemd op de noden, 

wensen en tendensen in de diverse afzetgebieden overal in de wereld.  

 

Meer aanvullende informatie omtrent Dossche Mills (historie, recepten etc.) is te vinden middels 

www.dosschemills.com 

 

Koetsier Executive Search is in opdracht van de directie van Dossche Mills N.V. op zoek naar een 

praktijkgerichte onderzoeker (Senior Product & Quality Engineer) in verband met de verdere 

professionalisering van de afdeling en de organisatie. 

 

  

 .    
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FUNCTIE- en TAAKOMSCHRIJVING 

 

 

 

 

Titel Senior Product & Quality Engineer  

 

 

Plaats in de organisatie  De Senior Product & Quality Engineer rapporteert 

rechtstreeks aan de R&D Manager. 

 

 

Standplaats  Deinze (België) 

 

 

Taken en Verantwoordelijkheden De Senior Product & Quality Engineer is verantwoordelijk 

voor: 

� Het opzetten van analyses in het laboratorium alsmede 

het interpreteren van de analyse resultaten; 

� Het uitvoeren en begeleiden van 

testen/proeven/metingen in de bakkerij en bij klanten; 

� Het verwerken, interpreteren en beschrijven van de 

diverse bakresultaten (vanuit de eigen bakkerij maar 

ook vanuit testen en metingen bij klanten); 

� Projectmanagement (van grondstof tot formulatie tot 

aan de eindproductie bij de klanten); 

� Ontwikkeling van nieuwe producten conform 

markrevoluties (in nauwe samenwerking en overleg 

met afdeling Sales & Marketing); 

� Optimalisering van bestaande producten in zowel 

kwaliteit, functionaliteit als prijs; 

� Het geven van technical support alsmede het geven van 

trainingen en opleidingen aan zowel de eigen sales 

afdeling als aan klanten; 

� Het afhandelen van vragen en klachten (via customer 

service afdeling dan wel via direct contact met de klant) 

alsmede het oplossen van de klachten; 

� Je rapporteert rechtstreeks aan de R&D Manager. 
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- De Persoon - 

 

 

Opleiding De te zoeken kandidaat beschikt over een opleiding op 

HBO/Universitair werk- en denkniveau. Hierbij valt te 

denken aan bijvoorbeeld een studie Bio-Ingenieur dan wel 

een studie Levensmiddelentechnologie. 

 

 

Ervaring De te zoeken kandidaat beschikt over minimaal vijf jaar 

relevante Research en Development ervaring binnen de 

bakkerij- en/of bakkerijgrondstoffensector. Daarnaast 

beschikt u over ervaring en affiniteit op het gebied van 

processing en tevens bent u een onderzoeker in hart en 

nieren. U beschikt (idealiter) over aantoonbare ervaring op 

het gebied van SAP (modules RM, PP & QM) en u 

beheerst zowel de Nederlandse, Franse als Engelse taal 

(beheersing van ook de Duitse taal is een duidelijke pré).  

 

 

 

Karakteristieken Met betrekking tot de persoonlijke kwaliteiten waaraan de 

man/vrouw zal moeten voldoen, willen wij ons met nadruk 

beperken tot die eigenschappen welke van essentieel belang 

zijn voor het welslagen: 

 � Ondernemende instelling (initiatiefrijk) 

� Resultaatgericht 

� Onderzoeker 

� Communicatief 

� Zelfstandigheid 

� Pragmatisch 

� Oplossingsgericht (creatief) 

� Stressbestendig 

� Resultaatgericht 

� Praktijkgericht 

� Discipline 

� Hands-on mentaliteit 

� Gevoel voor humor 


