Onze internationale opdrachtgever is gevestigd in Overijssel en actief in
Europa, Azië en Noord Amerika. Ze produceren innovatieve gezonde
producten en zijn daarmee erg populair in de voedingsmiddelenindustrie.
Binnen de organisatie wordt samenwerken en initiatief nemen
gewaardeerd. Daarnaast werkt de organisatie intensief samen met
organisaties die een verantwoord voedingspatroon belangrijk vinden

Chemisch Analist Food 28-32 uur (mlo/mbo)
vervuld
In de functie als Chemisch Analist Food ben je voornamelijk bezig met het chemisch en fysisch
analyseren van food producten. Dit doe je door kwaliteitscontroles uit te voeren en betrouwbare
analyseresultaten te produceren. Je speelt dus een belangrijke rol in de ondersteuning van het
productieproces en draagt zo bij aan een optimaal eindproduct. Je maakt deel uit van een betrokken
team dat bestaat uit zeven laboratorium medewerkers.
Als Chemisch Analist Food houd jij je daarnaast bezig met de volgende werkzaamheden:
Je voert voornamelijk fysische en chemische analyses uit. Denk bijvoorbeeld aan de meting van
troebelheid, kleur en vochtgehalte. Ook analyses uitvoeren met de HPLC behoren tot jouw
takenpakket
Alle analyseresultaten verwerk je, bereken je en administreer je in het volledig
geautomatiseerde systeem
Je denkt actief mee. Kan iets beter? Je krijgt de ruimte om mee te denken aan verbeteringen
Jij zorgt ervoor dat jouw werkplek netjes en geordend blijft

"Als Chemisch Analist Food draag jij bij aan de veiligheid
en de kwaliteit van foodproducten binnen een organisatie
die veel waarde hecht aan samenwerking. "
Functie-eisen
Je bent graag werkzaam in de voedingsmiddelenindustrie en vindt een hectische werkomgeving
prettig.
Verder is bij deze vacature het volgende van belang:
Je beschikt over minimaal een afgeronde mlo opleiding niveau 4, bijvoorbeeld richting chemie of
een aanverwante food opleiding zoals voedingsmiddelentechnologie

Je hebt al relevante werkervaring opgedaan in de levensmiddelenindustrie of in een
productielaboratorium, bijvoorbeeld als laborant, laboratoriummedewerker of chemisch analist
Je kunt zelfstandig werken en beschikt over groot verantwoordelijkheidsgevoel
Je vindt het fijn om te werken conform het kwaliteitssysteem en volgens de voorschriften m.b.t.
kwaliteit, arbo en milieu
Je werkt accuraat en probleemoplossend
Je bent bereid om één keer in de maand in het weekend te werken (in overleg)

Aanbod
Je krijgt een divers takenpakket en je voert dagelijks diverse analyses uit. Kortom, er is de nodige
afwisseling op het laboratorium.
Wat mag jij nog meer verwachten:
Je komt terecht in een klein, gezellig team met een open en informele werksfeer
Het salaris ligt tussen de € 2.200 en € 3.100 bruto op basis van een fulltime dienstverband
(afhankelijk van jouw ervaring)
De mogelijkheid om parttime, 28 tot 32 uur per week, te werken.
Een functie in dagdienst van 7.00/7.30 uur tot 15.30/16.00 uur. Tevens zijn halve dagen
bespreekbaar!
Een reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer
8% vakantiegeld
Je start met een tijdelijk contract en je hebt uitzicht op een dienstverband voor langere tijd
Na 800 gewerkte uren mag je vanuit Professionals in Food een vakgerichte training naar keuze
volgen bij onze opleidingspartner
25 vakantiedagen op jaarbasis als je fulltime (40 uur) werkt

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
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.

Overzicht
Locatie
Opleiding
Ervaring
Uren per week
Salaris range

Overijssel
mbo
Junior
28-32 uur
€ 2.200 - € 3.100 bruto per maand

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!"

