
 

 

StarCuisine - Echt. Lekker. Eten.  

Productontwikkelaar 

Foodtrends – Retail – Vers  

Wil je al je culinaire kennis geven, maar wel de avonden en weekenden vrij? 

Aanbod 
Lekker eten en een goed salaris met een contract voor onbepaalde tijd. Goede arbeidsvoorwaarden, 
reiskostenvergoeding, uitstekende pensioenopbouw, fietsplan en een leuk en enthousiast team! 

De organisatie 
StarCuisine Is de lekkerste, gezelligste én leukste maaltijdbereider. De cultuur van het bedrijf heeft een 
familiair karakter met een sterk mensgerichte benadering. Met 130 medewerkers maken zij 6 dagen per 
week de allerlekkerste en allerbeste maaltijden. De maaltijden liggen dagelijks vers bij bekende 
supermarkten en foodservice klanten in Nederland en België. StarCuisine staat voor kwaliteit, smaak en 
supervers. Het bedrijf is recentelijk verhuisd naar een prachtig nieuwbouw pand. StarCuisine maakt 
onderdeel uit van Bracamonte Convenient Kitchen en Sushi Ran.  
 
Feiten 

- 130 medewerkers in een snelgroeiende organisatie  
- Hoge kwaliteitsstandaard 
- Authentiek en Ambachtelijk werken 
- Klanten zijn Partners 
- Een prettige multiculturele werkomgeving met korte communicatielijnen 
- Standplaats: Bleiswijk 

De Functie 
In een team van 2 Productontwikkelaars ontwikkel en verbeter je nieuwe en bestaande gerechten in 
samenwerking met sales. Je kunt al je culinaire creativiteit uiten in een nieuwe ontwikkelkeuken. 
Proefsessies met klanten zijn geweldig leuk voorbereid. Je vindt het leuk om de trends en ontwikkelingen 
in de wereld van eten en drinken te volgen. Het is belangrijk dat de gerechten vanaf de basis ontwikkeld 
worden en in het groot bereid kunnen worden. Jij ondersteunt onze chefs met het verbeteren of aanleren 
van nieuwe bereidingswijzen en je schrijft recepturen: eerst in het klein en dan ontwikkel je ze door naar 
groot. Je calculeert en legt de recepturen  ook vast in ons systeem. 

Functieprofiel 

• Afgeronde MBO4 opleiding, Gespecialiseerd Kok of vergelijkbaar  
• Ervaring met productontwikkeling is een pré, eventueel vanuit stages.  
• Competenties: gedetailleerd, creatief, initiatiefrijk, proactief, aanpakker, assertief en bevlogen. 
• Je kunt goed projectmatig werken, hebt ervaring in grootkeukens (zoals catering, systeemhoreca of 

restaurant-en hotelketens)  
• Je hebt passie voor eten en drinken en kennis van trends en food design  

 

De ideale kandidaat 
Is bevlogen van Echt. Lekker. Eten. Je bent creatief en werkt zelfstandig. Je vindt kwaliteit het 
allerbelangrijkst! Je bent flexibel, weet van aanpakken en vindt het leuk om iedere dag lekkere gerechten 
te mogen koken voor inspiratie- en proefsessies met klanten. Uiteraard houd je van een goede sfeer op 
de werkvloer en breng je een gezonde dosis humor mee naar het werk! 

 

 



 

Reageren 
StarCuisine heeft de Werving en Selectie voor de vacature van Productontwikkelaar exclusief uitbesteed 
aan Food Recruitment. Voor meer informatie kun je terecht bij Ernst van Hartevelt, telefonisch bereikbaar 
op 06 49 832 770. De sollicitatie kun je per e-mail sturen naar Food Recruitment,  
ernst@food-recruitment.nl.  Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op StarCuisine.    
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