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Let’s color the world! 
 
Wij zijn GNT: ambitieus, innovatief en internationaal. Tegelijkertijd zijn we een familiebedrijf met 
warmte en betrokkenheid. Die combinatie zorgt ervoor dat je in een hecht team met plezier werkt 
aan de meest kleurrijke innovaties op het gebied van voeding. Met ons merk EXBERRY® zijn we 
marktleider op het gebied van kleurende levensmiddelen voor het kleuren van dranken en voedsel. 
Vanuit onze 3 productielocaties in Mierlo, Duitsland en Amerika maken we producten die de hele 
wereld overgaan. 
 
Door de sterke groei van onze organisatie, zijn we op zoek naar een: 
 

STRATEGISCH PROJECT MANAGER (32-40) 
Als Strategisch Project Manager bij GNT werk je op ons hoofdkantoor in Mierlo en rapporteer je aan 
onze Strategy Director. Je maakt deel uit van een fijn team, waarin jouw bijdrage om een positieve 
impact te maken echt wordt gewaardeerd. 
 
Wat verwachten we van je?  

 Je werkt samen met collega's aan complexe strategische- en veranderprojecten en zorgt voor 
impactvolle oplossingen voor GNT. 

 Je haalt het beste naar boven bij multidisciplinaire projectteams met hulp van jouw kennis en 
expertise.  

 Je ondersteunt projecten vanaf de start tot aan de implementatie en stuurt aan op effectieve 
verandering door de hele organisatie. 

 Je signaleert verbetermogelijkheden in elk project en zorgt ervoor dat projecten op tijd, binnen 
scope en binnen budget worden opgeleverd. 

 Je communiceert op een open en duidelijke manier. 
 Je reist tot ca. 20% van de werktijd. 

 
Wat heb je in huis?  

 Je hebt een achtergrond in Levensmiddelentechnologie, Life Sciences of Bedrijfskunde. 
 Enkele jaren in projectmanagementervaring in de voedingsindustrie of in (strategisch) 

managementadvies. 
 Je hebt een hands-on mentaliteit, je denkt in processen en hebt het vermogen projecten 

succesvol af te ronden. 
 Je hebt zakelijk inzicht, een analytisch denkvermogen en uitstekende communicatie- en 

presentatievaardigheden 
 Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal. Nederlands en Duits is een pre. 
 Je bent resultaatgericht, kunt out-of-the-box denken en kunt je goed inleven in alle 

stakeholders.  
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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 € 56.280 tot € 80.410 , 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 een geselecteerde sportschool. 
 De mogelijkheid van gedeeltelijk hybride werken. 
 Een heerlijke werkplek bij een succesvol en innovatief bedrijf: GNT is volop in beweging en 

dat zul jij ook zijn! 

Maak je toekomst kleurrijk! 
Denk je direct: dit is mijn baan? 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! 


