LEADING IN TECHNOLOGY!
Sormac is een wereldwijd toonaangevend bedrijf dat machines en verwerkingslijnen
ontwikkelt en produceert voor de versverwerking van groenten.
We hebben een uitstekende reputatie op het gebied van schilmachines voor aardappelen,
wortelen en uien, en zijn de meest vooruitstrevende producent van was- en droogsystemen
voor bladgroenten. Sormac streeft naar perfectie in ontwerp, constructie en functionaliteit,
waardoor onze klanten het best mogelijke eindproduct kunnen leveren aan hun klanten.
Ter uitbreiding van onze Laboratoriumafdeling willen wij graag per direct in contact komen
met een enthousiaste

MEDEWERKER LABORATORIUMONDERZOEK
Functie-informatie:
Als Medewerker Laboratoriumonderzoek ga je binnen een klein team op flexibele wijze aan
de slag met diverse uitvoerende (microbiologische) werkzaamheden in het kader van
onderzoeksprojecten. De werkzaamheden kunnen zeer afwisselend en zowel gerelateerd
aan materialen als aan voedingsmiddelen zijn.
Jouw werkzaamheden:
 Diverse metingen t.a.v. productanalyses waaronder het uitvoeren van microbiologisch
onderzoek
 Verwerken, interpreteren en rapporteren van de onderzoeksresultaten
 Kennis inbrengen en meedenken over oplossingen m.b.t. de voortgang van het
onderzoek
 Analyses op locatie uitvoeren
 Ondersteunende werkzaamheden t.b.v. het kwaliteitsmanagementsysteem (ISO-9001)
Als persoon heb je een praktische en flexibele instelling, je werkt efficiënt en nauwkeurig
zowel zelfstandig als in teamverband. Je bent betrouwbaar en werkt met een hoog
verantwoordelijkheidsgevoel. Verder ben je dynamisch, een doorzetter en heb je goede
communicatieve vaardigheden. “Out of the box” denken wordt gewaardeerd.

Functie-eisen:
Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een kandidaat met de volgende achtergrond:
 Je beschikt over MBO-4 of HBO werk- en denkniveau met voorkeur in de richting
microbiologie of levensmiddelentechnologie
 Ruime ervaring met microbiologische werkzaamheden
 Je bent bereid en flexibel om in voorkomende gevallen te reizen
 Uitstekende kennis van Microsoft Office
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
 In het bezit van rijbewijs B
Sormac biedt:
 Een zelfstandige en uitdagende job in een groeiende organisatie
 Een fijne werkomgeving
 Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder 25 vakantiedagen en 13 ADV-dagen
 De mogelijkheid om opleidingen te volgen en jezelf daarmee fit te houden voor de
uitdagingen van deze tijd
Inlichtingen en reageren:
Voor telefonische informatie kunt u terecht bij Sharon Merkx (HR Manager), bereikbaar op
telefoonnummer 077 – 782 0121.
Uw reactie zien wij graag tegemoet via s.merkx@sormac.nl
Kandidaten die worden aangedragen buiten onze eigen kanalen,
worden niet meegenomen in de selectieprocedure

www.sormac.nl

