Normec Foodlab is een ISO 17025-erkend laboratorium en voert
microbiologische analyses uit voor klanten uit alle branches binnen de
levensmiddelenindustrie.
Als onderdeel van Normec Foodcare onderscheidt Foodlab zich van andere
foodlaboratoria door de jarenlange ervaring in de levensmiddelenindustrie
en expertise. Dit samen met een persoonlijk, op maat gesneden aanpak
waarbij betrouwbare onderzoeksresultaten worden geleverd.
Klantgerichtheid staat bij hen hoog in het vaandel.

Microbiologisch Analist Levensmiddelen 2040 uur (mlo/hlo) VERVULD
Als Microbiologisch Analist ben je een belangrijk onderdeel van een klantgerichte organisatie. Op
basis van de kwaliteit van jouw werk worden bij klanten belangrijke beslissingen genomen. De missie
van Normec Foodlab is door het leveren van snelle en correcte data en een persoonlijk contact de
'kwaliteitscollega' van de klant te zijn. Met jouw werk bepaal jij voor een groot deel de klantervaring.
Samen met een gezellig en positief ingesteld team van ongeveer 40 collega's ben je verantwoordelijk
voor alle microbiologische en aanverwante onderzoeken van diverse levensmiddelen. Een allround
analistenfunctie, waarin je in de middag en avond actief bent binnen alle facetten van het primaire
proces.
Binnen deze functie behoren de volgende werkzaamheden tot je takenpakket:
Het zorgdragen voor een juiste monstervoorbehandeling
Het uitvoeren van de meest voorkomende microbiologische analyses, zoals algemeen
kiemgetal, pathogenen (bijvoorbeeld Listeria monocytogenes en Salmonella SPP),
sporenvorming.
Een correcte verwerking van de analysedata naar interne werkformulieren
Naleving van de werkvoorschriften en procedures, o.a. volgens ISO17025
Juist en tijdig aanleveren van de analysedata in het registratiesysteem LIMS

"Een mooie vacature van allround analist, waarin je actief
bent binnen alle facetten van het primaire
laboratoriumproces."
Functie-eisen
De Microbiologisch Analist die wij zoeken voelt zich thuis in een hectische omgeving, werkt
nauwkeurig, helpt graag zijn of haar collega's en heeft een servicegerichte instelling.

Verder herken jij je in de volgende punten:
Een afgeronde mlo/hlo opleiding richting Microbiologie, Levensmiddelentechnologie of een
aanverwante opleiding
Minimaal stage ervaring met het uitvoeren van (klassieke) microbiologische analyses bij
voorkeur als laborant in een productieomgeving
Je bent bekend met het kwaliteitssysteem ISO 17025
Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
Flexibiliteit met betrekking tot werktijden is noodzakelijk. Bereidheid om in de avonden en
weekenden te werken is een must

Aanbod
Normec Foodlab bied je een verantwoordelijke functie met een breed takenpakket, waarbij jouw werk
van wezenlijk belang is voor het succes van de organisatie. Geen dag is hetzelfde!
Er is voldoende ruimte om extra taken op te nemen als je wat meer ervaring hebt. Zo kan je
betrokken worden bij validaties, optimalisaties, ringtesten, testen van nieuwe media of het oplossen
van OOC's. Zowel starters als meer ervaren analisten worden dan ook uitgenodigd om te solliciteren!
Wat mag jij verder verwachten van Normec Foodlab:
Je komt terecht in een groeiende en stabiele organisatie
Je ontvangt in beginsel een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband
Je hebt de mogelijkheid om parttime te werken
Je ontvangt een salaris tussen de €1800 en €2500 bruto per maand gebaseerd op een fulltime
dienstverband en is mede afhankelijk van jouw opgedane werkervaring
Je ontvangt 25 vakantiedagen + 8 % vakantietoeslag
Er is een pensioenregeling, 1/3 werknemer 2/3 werkgever
Er wordt geïnvesteerd in persoonlijke begeleiding en relevante opleidingen en trainingen

Reageren
Normec Foodlab heeft ervoor gekozen deze vacature op exclusieve basis bij Professionals in Food
uit te zetten. Wij nemen daarom de volledige werving en de eerste selectie voor onze rekening. 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 Normec Foodlab
Match? Introductie bij Normec Foodlab
Referentiecheck (na jouw toestemming)
Eerste gesprek bij Normec Foodlab
Tweede gesprek bij Normec Foodlab
Arbeidsvoorwaardengesprek
Je hebt je nieuwe uitdaging te pakken!

Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Sathya van Velzen, Recruiter, via het
telefoonnummer 085 105 0122. Zij 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.
* Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan het zo zijn dat de persoonlijke
kennismaking de komende periode niet op ons kantoor, maar via videoconferencing plaatsvindt.
Geen ervaring met videoconferencing? Geen nood, wij zorgen dat je eenvoudig deel kunt nemen.

Overzicht
Locatie
Opleiding
Ervaring
Uren per week
Salaris range

Woerden
mbo / hbo
Junior
20-40
€1.800 - €2.500

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

Sathya van Velzen
Recruiter
085 10 50 122
s.vanvelzen@professionalsinfood.nl
"Het grootste plezier als recruiter bij Professionals in Food haal ik uit het
maken van de juiste match. Ik kom graag met je in contact om jouw wensen
voor een nieuwe uitdaging te bespreken. Samen gaan we dan op zoek naar
een passende vacature voor jou!"

