ROBA Laboratorium BV is een betrokken, betrouwbaar en
onafhankelijk laboratorium uit Deurne dat microbiologische,
nematologische en chemische analyses uitvoert & expertise
biedt voor bedrijven in de agro-, feed- en foodsector in
Nederland. Het laboratorium is geaccrediteerd conform de
internationale norm ISO 17025 en biedt service op het gebied
van voedselveiligheidssystemen en mestwetgeving.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar:

Chemisch Analisten (M/V)
Omschrijving
De analist is direct betrokken bij het productieproces en voert alle voorkomende
laboratoriumwerkzaamheden uit. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de analyses en
bedrijfsprocessen zoals beschreven in het kwaliteitssysteem. Je draagt zorg voor het uitvoeren van
voorbehandeling, analyse & verwerking van laboratoriummonsters en voert kwaliteitscontroles uit.
Je neemt deel aan het werkoverleg van het desbetreffende onderzoeksgebied en ondersteunt de
leidinggevende in alle laboratorium aangelegenheden. Je bent mede verantwoordelijk voor het
gebruik en beheer van apparatuur binnen het onderzoeksgebied, voorraad, het verzorgen van de
afvalstroom en het schoonhouden van werkplekken. Je creëert samen met jouw collega’s een open
en prettige werksfeer binnen ROBA Laboratorium BV. Kortom een zeer uitdagende en afwisselende
functie met veel ontwikkelingsmogelijkheden.

Bedrijfscompetenties
 Samenwerken
 Communiceren
 Kwaliteitsgerichtheid
 Resultaatgericht

Functie specifieke competenties
 Aandacht voor details
 Voortgangscontrole
 Stressbestendigheid
 Discipline
 Leervermogen

Wij vragen:











Motivatie, passie, enthousiasme & ambitie om volledig te gaan voor deze functie
Een (afgeronde) MLO of HLO-opleiding richting chemie
Affiniteit met kwaliteitssystemen
Een MBO+ werk- en denkniveau
Ervaring, kennis en/of ambitie om zich op termijn verder te willen ontwikkelen
Werkervaring in dezelfde en/of soortgelijke functie
Beschikbaarheid zsm voor minimaal 4 dagen per week
Meer dan een 9 tot 5 mentaliteit
Vaardigheid in het werken met computer en software
Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Wij bieden:





Een dienstverband tussen de 32 en 40 uur
Mogelijkheid tot een vaste aanstelling bij goed functioneren
Marktconform salaris in overeenstemming met leeftijd en ervaring
Een uitdagende baan met ontwikkelingsmogelijkheden in een groeiend bedrijf

Interesse?
Bij interesse kun je schriftelijk solliciteren door je CV en motiverende brief te mailen aan:
p.eijsbouts@robalab.nl. Uiteraard kun je voor meer informatie een bezoek brengen aan:
www.robalab.nl. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
ROBA Laboratorium BV, Florijn 4, 5751 PC Deurne, telefoon 0493-326030, www.robalab.nl

