
 

VACATURE R&D ASSISTENT 
 

 
Ben je op zoek naar een nieuwe job? En word je vrolijk van desserts en dan vooral van de 
decoratie die erop staat? Dan ben jij misschien de geknipte persoon voor Leman Decorations! 

Leman Decorations biedt een creatief en uitgebreid gamma aan van dessertdecoraties in 
chocolade, suiker, marsepein, plastiek en hostie voor elke professionele gebruiker. Met onze 
versieringen maakt u een dessert waar nog lang over gesproken zal worden! 

Wij zoeken voortdurend naar toffe ideeën om uw dessert de meerwaarde te geven waarnaar u 
op zoek bent. Zo creëren wij modieuze decoraties die van elk dessert een eyecatcher maken. 
Want: no cake, no party. 

 
SAMENVATTING VAN DE FUNCTIE 
 

Je staat het R&D team bij in het bedenken, ontwerpen en uitwerken van nieuwe producten en 
hun bijpassende verpakking. 

Je volgt en analyseert de trends binnen de sector. 

Daarnaast analyseer je ook het huidig gamma en maakt voorstellen ter verbetering waar nodig. 

Je creëert een meerwaarde voor het bedrijf met een verleidelijk en vooruitstrevend gamma. 
 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

• Je bent verantwoordelijk voor opvolging en analyses van trends binnen de sector. 

• Je staat in voor een up-to-date en trendy gamma. 

• Je maakt voorstellen tot verbetering. 



 

JOUW TAKEN 
 

• Voorbereiden en coördineren van productintroducties en -updates. 

• Onderzoeken van marktomstandigheden om de potentiële verkoop van een product te 
bepalen. 

• Onderzoek naar de productvereisten op de markt verzamelen en evalueren en 
verbeteringen aan de huidige functies en functionaliteit identificeren. 

• Helpen bij het analyseren en opstellen van prognoses en aanbevelingen voor 
productvoorkeuren, verkoopdekking, marktpenetratie, marktpraktijken en verkooptrends. 

• Helpen bij het monitoren van marktomstandigheden, trends, concurrenten, enz. om de 
vraag van zakelijke consumenten te voorspellen en de timing van productlanceringen te 
plannen. 

• Je bent conceptmatig sterk en je vertaalt de concepten naar perfecte vormgeving en 
drukklare bestanden. 

• Onder direct toezicht elementaire kwesties en problemen afhandelen en complexere 
kwesties doorverwijzen naar het juiste personeel. 

 
VAARDIGHEDEN 
 

• Creatief 

• Communicatief 

• Proactief 

• Omgaan met details  

• Flexibel 

• Stressbestendig 

 
ATTITUDES 
 

• Samenwerken 

• Betrokkenheid 

• Inlevingsvermogen 

• Punctueel 

• Initiatiefnemer 



 

PROFIEL 
 

Bachelor diploma in een aanverwante richting. Heb je deze niet op zak? Geen probleem, want ook 
met relevante ervaring kan je in aanmerking komen voor deze job.  
 

• Jong, dynamisch en analytisch van geest 

• Een multi-tasker gezien je vaak op meer dan één project tegelijk werkt 

• Een teamplayer met een positieve mindset  

• Creatieve duizendpoot 

• Neus voor innovatie 

• Je kan vloeiend je weg vinden in het Nederlands, Frans en Engels 

• Hands on mentaliteit 

• Actief bezig met multi media (Instagram, bloggersites,….) 

• Ervaring in patisserie is een pluspunt 

 
 

WIJ BIEDEN JOU 
 

• Een uitdagende functie met veel variatie binnen een gevestigde speler 

• Dynamische werksfeer  

• Een organisatie die veel belang hecht aan zijn werknemers en hun ideeën 

• Omgeving waar initiatief nemen en innovatieve ideeën worden aangemoedigd  

• Een vast contract en een motiverend salarispakket 

• Letterlijk en figuurlijk heerlijke opdrachten 
 

Plaats tewerkstelling: 7700 Moeskroen 

Interesse voor deze vacature? 

Stuur dan nu uw CV naar hr@leman.be 

mailto:hr@leman.be

