Cookware

Product Development Engineer

Allinox BVBA is een verkooporganisatie met hoofdzetel in Oostrozebeke (regio Waregem) en eigen erkoopkantoren
in Frankrijk, Duitsland en Hong Kong. Wij ontwerpen en verdelen wereldwijd kwalitatief hoogwaardig kookmateriaal
bestemd voor de grootdistributie en de gespecialiseerde cookshops.
Naast het eigen Beka-merk (www.beka-cookware.com), beschikken wij over uitgebreide private label programma’s en
hebben wij ook de Brabantia Cookware licentie.
Dankzij een eigen productiesite in China (www.axa-cookware.com) staan wij garant voor innovatieve en duurzame
producten met een hedendaags design.

FUNCTIE
• Realisatie van markt- en trendanalyses, concurrentie-analyse, wetgeving en andere factoren binnen de ‘foodware’ markt.
• Analyserend vermogen: bij opstart van een project bent u in staat de producteisen van de klant te interpreteren en
deze op een adequate manier te analyseren en communiceren naar uw Aziatische collega’s.
• Organisatorisch sterk: u draagt de verantwoordelijkheid voor de toegewezen projecten (projectsheets) en staat in
voor het technisch beheer van de projecten zowel naar klant toe als naar de Aziatische collega’s.
• Opvolgen van wetgeving en normeringen/certificaten
• Productontwikkeling
• Ondersteuning bij prototyping en 3D visualisaties
• Intern communiceer je met verschillende afdelingen (verkoop, marketing,...), je rapporteert aan de R&D verantwoordelijke
PROFIEL
• Je bezit een diploma economie en hebt een creatief brein of je hebt een diploma in de productontwikkeling met een
economische affiniteit (of gelijkwaardig door ervaring)
• Je combineert een sterke technische/creatieve kennis met commercieel besef
• Je hebt een hands-on approach en je houdt ervan om nieuwe ideeën zelf uit te testen
• Je bent ondernemend en kan zelfstandig werken
• Je bent een teamplayer die communicatief is ingesteld
• Je kan out-of-the-box denken, zonder de realistische haalbaarheid uit het oog te verliezen
• Je besteedt de nodige aandacht aan een gestructureerde communicatie en documentatie
• Je bent innovatief ingesteld en je toont interesse in nieuwe materialen, technologieën en globale marktevoluties
• Je hebt een goede kennis van het Frans en Engels
AANBOD
•
•
•
•

Een voltijdse job in een groeiend en competitief bedrijf waar plaats is voor persoonlijke ontwikkeling.
Een afwisselend takenpakket met de nodige verantwoordelijkheid.
Je komt terecht in een jong, dynamisch team met open mentaliteit en aangename sfeer.
Een aantrekkelijk verloningspakket.

Stuur uw cv of vraag vrijblijvend meer informatie aan bij
sofie.delmulle@allinox.be
Allinox • Stationsstraat 127 • 8780 Oostrozebeke • www.allinox.be

