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Let’s color the world! 
Wij zijn GNT, een ambitieus en innovatief familiebedrijf met een informeel karakter dat de wereld 
kleur geeft! Wij zijn met ons merk EXBERRY® marktleider op het gebied van kleurende 
levensmiddelen voor het kleuren van voedsel en dranken. Onze kleuren zijn 100 % natuurlijk en 
worden bereid uit vruchten, groenten en planten.  
 
We zijn continu bezig om de ongekende mogelijkheden van kleurende levensmiddelen te vernieuwen 
en te verbeteren. Natuurlijk kan niemand in de wereld al dat moois beter produceren dan de natuur 
zelf, maar wij zijn wereldkampioen als het gaat om het inzetten van de opbrengsten van de natuur. 
We behouden zorgvuldig al het mooie en goede ervan. Hierdoor bieden we onze klanten de meest 
hoogwaardige en betrouwbare producten. Dat is wat ons iedere dag opnieuw motiveert!  
 
De belangrijkste ingrediënten voor het succes van GNT zijn onze medewerkers en hun onderlinge 
samenwerking. Wij geloven in teamwork en staan klaar voor elkaar, onze klanten, onze leveranciers 
en onze partners. Dat maakt ons GNT.  
 
Door de sterke groei van onze organisatie, zijn we op zoek naar een: 
 

R&D Analist 
Als onderdeel van het R&D-team ondersteun je de ontwikkelingen van de productinnovaties bij GNT.  
Je geniet van technische implementatie van nieuwe ideeën en van het werken met procesinstallaties 
op pilotschaal. Je houdt ervan om te werken in een prestatiegerichte omgeving, gebaseerd op 
wederzijds respect, discussie en samenwerking.  
 
Wat verwachten we van je?  

 Je zal ondersteunen en uitvoeren van technische experimenten zoals:  
o Voorbereiding van experimenten. Met name het regelen van de 

materialen/grondstoffen en de testopstelling klaarmaken.  
o Uitvoering van de experimenten, zoals sproeidrogen, homogeniseren en 

pasteuriseren, inclusief proefdocumentatie.  
o Evaluatie, interpretatie en communicatie van analytische resultaten. 

 Je voert analyses uit van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten, zoals: 
o Pigment kwantificering door UV/Vis spectroscopie. 
o Beschrijving en verificatie van producteigenschappen door middel van 

deeltjeskarakterisering, reologie en diverse andere methoden. 
o Optimalisatie en documentatie van analysemethoden.  

 Je neemt organisatorische taken in de pilot plant over van de R&D Scientist: 
o Zorgdragen dat er foodgrade monsters geproduceerd kunnen worden.  
o Onderhoud van technische apparatuur. 
o Beheren van voorraden, waaronder ingrediënten, materialen en verpakkingen. 



Wat heb je in huis?  
 Je hebt een MBO+ opleiding in voedingsmiddelentechnologie, biotechnologie, laboratorium 

of chemie.  
 Je werkt accuraat en hebt goede technische en analytische vaardigheden.  
 Je hebt enkele jaren praktijkervaring opgedaan in een pilot plant of laboratorium en hebt een 

goede kennis van biochemie en chemie. 
 Je wordt gekenmerkt door een nauwkeurige en gewetensvolle manier van werken, bent 

goed georganiseerd, betrouwbaar, gemotiveerd, betrokken en hebt een sterk gevoel van 
eigenaarschap. 

 Je bent vloeiend in het Nederlands. Goede Engelse vaardigheden en de zelfverzekerde 
omgang met MS Office applicaties ronden je profiel af. 

 
Wat vinden wij belangrijk?  
De GNT-waarden staan aan de basis van onze dagelijkse activiteiten. Daarom vinden we het 
belangrijk dat wij bij elkaar passen. Bij GNT werken mensen die ondernemend zijn en 
verantwoordelijkheid nemen. Klant- en servicegerichtheid staat natuurlijk voorop! We zetten altijd 
dat stapje extra om onze externe – en interne klanten de beste service en kwaliteit te bieden. 
Daarnaast doen we alles wat we doen zo duurzaam mogelijk. We zijn open en eerlijk naar elkaar en 
halen het beste in elkaar naar boven.   
 
Wat bieden we jou? 

 Een fulltime bruto jaarsalaris tussen € 30.850, - tot € 49.210, - afhankelijk van jouw kennis en 
ervaring.  

 Een mooie bonusregeling. 
 26 vakantiedagen (mogelijkheid tot aankoop extra dagen). 
 Een zeer gunstige pensioenregeling.  
 Een afwisselende functie in een moderne werkomgeving. 
 Onbeperkt toegang tot online trainingen, zodat je aan je persoonlijke ontwikkeling kunt 

blijven werken. 
 We vinden duurzaamheid heel belangrijk. Daarom compenseren we - als onderdeel van onze 

arbeidsvoorwaarden – jouw CO2-voetafdruk.  
 Voordelig sporten bij geselecteerde sportschool. 
 Een heerlijke werkplek bij een succesvol en innovatief bedrijf: GNT is volop in beweging en 

dat zul jij ook zijn! 

 
 
 
 
 
 
 



Maak je toekomst kleurrijk! 
Wil je de foodwereld kleurrijker maken? Stuur dan je cv, motivatie, vroegst mogelijke startdatum en 
salarisindicatie naar hrm@gnt-group.com. Je hoort dan zo spoedig mogelijk of je bent geselecteerd 
voor een kennismakingsgesprek. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Alle 
aanmeldingen worden gelijk en inhoudelijk behandeld. 

 

CREËER EEN KLEURRIJKE TOEKOMST! 


