Fulltime: Projectmanager - Menu’s
Amsterdam (all jobs in Netherlands)
Wij zoeken per direct een nieuwe collega met een passie voor koken! Onze doelstelling is om onze klanten
wekelijks te blijven verrassen met bijzondere recepten en ingrediënten. Ben jij analytisch ingesteld en vind
je het leuk om bezig te zijn met het invullen van lekkere en gezonde weekmenu’s? Kom dan ons
productteam versterken!
Over HelloFresh
HelloFresh ontwikkelt gezonde recepten en levert deze, inclusief alle verse ingrediënten die voor de
recepten nodig zijn, wekelijks bij mensen thuis. Wij willen het onze klanten gemakkelijk maken om thuis
gezond en lekker te koken. HelloFresh is een van de snelst groeiende start-ups in Europa en wij willen
zoveel mogelijk consumenten het gemak van HelloFresh laten ervaren.
Taken
Als projectmanager menu’s ben je verantwoordelijk voor de samenstelling van de HelloFresh box. Op basis
van analyses ontwikkel je de menu’s voor onze verschillende boxen en bepaal jij samen met je collega’s
van het receptenteam wat onze klanten dagelijks gaan koken en eten. Omdat wij onze klanten graag willen
laten eten wat ze lekker vinden, analyseer je samen met je collega’s wekelijks de feedback van klanten
over onze recepten. Op basis van deze feedback zet je verbeterprojecten op en zorg je ervoor dat de
kwaliteit van de box optimaal blijft én dat processen efficiënt blijven lopen. In deze functie werk je nauw
samen met ons inkoopteam.
Al met al een leuke afwisselende baan waarbij je zowel creatief als analytisch aan de slag gaat!
Wie zoeken wij?
Voor deze functie zoeken wij een persoon die:












een WO achtergrond heeft;
minimaal 2 – 3 jaar werkervaring heeft in een analytische rol;
beschikt over goede projectmanagement- en excelskills;
het leuk vindt om bezig te zijn met verbeterprojecten;
ervaring heeft met het analyseren van data, het koppelen van deze data aan kwalitatieve
begrippen en het omzetten hiervan naar inzichten;
proactief en secuur is;

met passie werkt en passie heeft voor ons product;
ondernemend is en verwachtingen graag overtreft;
goede communicatieve vaardigheden heeft en
een goede beheersing heeft van de Nederlandse en Engelse taal in zowel woord als geschrift.

Wat bieden wij?







Een afwisselende functie met veel verantwoordelijkheid
Een fulltime dienstverband
Ontwikkelingsmogelijkheden binnen een jong en dynamisch bedrijf
Een gezellige en inspirerende werkomgeving in Amsterdam
De mogelijkheid om per direct te beginnen
Een marktconforme vergoeding

Herken jij jezelf in dit profiel?
We willen je vragen om alleen te reageren als je voldoet aan de gestelde eisen. Wil je meer weten? Bel dan
gerust met Eva op het telefoonnummer 020 210 90 35. Direct solliciteren? Laat dan jouw gegevens achter

middels onderstaand formulier en vergeet niet jouw motivatiebrief en cv bij te voegen! Incomplete
sollicitaties worden helaas niet in behandeling genomen.

