In de afgelopen decennia is dit bedrijf uitgegroeid tot een grote en
veelzijdige speler in de levensmiddelenindustrie waarbij zij zowel in
Nederland als in tientallen landen wereldwijd een toonaangevende rol
heeft op het gebied van voedselveiligheid.
Binnen de organisatie staan integriteit en innovatie centraal. Daarnaast is
er veel aandacht voor de ontwikkeling van het personeel. Mede door deze
ontwikkeling zijn we voor onze opdrachtgever op zoek naar een Laborant
in de Buitendienst.

Laborant in de Buitendienst (MBO/MLO)
VERVULD
Als Laborant in de Buitendienst ben je het visitekaartje van onze opdrachtgever. Jij gaat namelijk bij
de klanten langs voor allerlei soorten monsternames, bijvoorbeeld van voedingsmiddelen, legionella,
lucht en oppervlaktemonsters. Wanneer je de monsternames hebt gedaan, vervoer je deze naar het
laboratorium zodat ze kunnen worden geanalyseerd. Omdat je bij bepaalde klanten vaker langs gaat
komen, bouw je met deze klanten een band op.
Verder ben je verantwoordelijk voor:
Het overdragen van de monsters aan het laboratorium
Het oppakken van extra bestellingen van klanten als ze die hebben
Het verzorgen van de juiste manier van transport van de monsters
Leuk detail bij deze vacature; als je goed werk levert, zal je op termijn extra werkzaamheden mogen
verrichten! Denk bijvoorbeeld aan afvalwatercontroles.

"Als visitekaartje van de organisatie krijg je een kijkje in de
keuken van veel verschillende klanten."
Functie-eisen
Het is als Laborant in de Buitendienst belangrijk dat je het plezierig vindt om alleen op pad te zijn en
grote afstanden te rijden. Je ontmoet verschillende mensen en je komt bij veel verschillende klanten
binnen. Het is daarom belangrijk dat je communicatief vaardig genoeg bent, om je weg te vinden bij
de klant.
En verder:
Beschik je over een afgeronde mbo opleiding richting de levensmiddelentechnologie of
laboratorium

Heb je affiniteit met de voedingsmiddelenbranche en monsternames
Ben je klantvriendelijk, secuur en heb je een oplossingsgerichte instelling
Heb je een B-rijbewijs
Ben je bereid om, wanneer nodig, vroeg te beginnen

Aanbod
Wat mag jij verwachten:
Je komt in een dynamische en financieel gezonde organisatie terecht met volop mogelijkheden
om jezelf te ontwikkelen
Er valt veel te leren en op termijn zijn er doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie
Het salaris ligt, afhankelijk van je ervaring, tussen de €1800 – €2500 bruto per maand op basis
van een fulltime dienstverband
27 vakantiedagen per jaar als je fulltime werkt
Je krijgt een telefoon van de zaak en daarnaast wordt een auto/busje beschikbaar gesteld
De mogelijkheid om collectiviteitskorting te krijgen op je zorgverzekering
Er is een bedrijfspensioenregeling

Reageren
Bij interesse ontvangen wij jouw sollicitatie graag zo spoedig mogelijk. Wij gaan uiteraard
vertrouwelijk met jouw gegevens om en nemen altijd binnen vijf werkdagen contact met jou op.
Hoe ziet de sollicitatieprocedure eruit?
Eerste telefonische selectie en nadere bespreking van de vacature en onze opdrachtgever
Match? Introductie bij onze opdrachtgever
Persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor in Zwolle
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij onze opdrachtgever
Eventueel een tweede gesprek bij onze opdrachtgever
Aanbod
Je hebt je nieuwe uitdaging te pakken!
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Mark Jonker, Recruitment Consultant, via
het telefoonnummer 085 105 0127. Hij staat je graag te woord!
Op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de levensmiddelenindustrie, maar is deze baan het net
niet voor jou? Professionals in Food bemiddelt in heel Nederland voor food vacatures. Zit jouw
vervolgstap nu niet tussen ons actuele aanbod, stuur ons dan een open sollicitatie. Wij nemen
vervolgens binnen vijf werkdagen contact op om jouw wensen en ambities te bespreken en om je
welkom te heten in ons netwerk. Join the club!
Volg Professionals in Food ook op LinkedIn en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en onze
vacatures.

Overzicht
Locatie
Opleiding
Ervaring
Uren per week
Rijbewijs nodig
Salaris range

Gelderland
mbo
Junior
40
Ja
€1800 - €2500

SOLLICITEER

BEKIJK VACATURE ONLINE

Wanneer de vacature niet meer onder de gekoppelde URL geadverteerd staat dan kom je direct op
onze overzichtspagina met vacatures uit. Mogelijk vind je daar alsnog de vacature onder een nieuwe
URL. Anders is de vacature inmiddels verlopen.

Contactpersoon
Mark Jonker

