Wij zoeken jou!

Kom werken op ons lab!
Bij AGROLAB werken in Europa ruim 1900 collega’s dagelijks in meer dan 20 laboratoria. Onze laboratoria
staan ten dienste van de samenleving met onafhankelijke analyses voor gezonde voeding, een schoon milieu
en duurzame landbouw. Om ervoor te zorgen dat AGROLAB verder groeit maar tevens blijft staan voor hoge
analytische kwaliteit en attente service, zijn wij op zoek naar nieuwe medewerkers met betrokkenheid, eigen
verantwoordelijkheid en liefde voor precisie.
Om ons teams te versterken zijn wij op zoek naar
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar

Teamleider Laboratorium

Teamleider <afdeling>

Fulltime in Deventer
Fulltime

WAT GA JE DOEN?
•
•
•
•
•
•
•

Je stuurt als Teamleider een team van zo’n 15 medewerkers aan binnen jouw groep;
Je stuurt je medewerkers aan op kwaliteit, doorlooptijd en levertijd;
Je zorgt dat de dagelijkse routine op de werkvloer voorspoedig verloopt;
Je bent het aanspreekpunt voor afdeling CRM;
Je bent (mede) verantwoordelijk voor het veranderen en optimaliseren van procedures;
Je bent (mede) verantwoordelijk voor het zo efficiënt mogelijk werken op jouw afdeling;
Je rapporteert aan het Head of Departement, die eindeverantwoordelijke is voor de afdeling.

WAT VRAGEN WIJ?
•
•
•
•

•
•

Je hebt een afgeronde opleiding op MLO niveau 4 of vergelijkbaar werk- en denkniveau;
Minimaal 3 jaar soortgelijke leidinggevende ervaring;
Je bent organisatorisch sterk en kunt vanuit een natuurlijke overtuiging mensen motiveren;
Je werkt met een hoog kwaliteitsniveau en verantwoordelijkheidsgevoel
en bent bekend met relevante kwaliteitsnormen binnen een
laboratorium;
GEÏNTERESSEERD?
Inzicht, kennis en vaardigheid met LIMS systemen is een pré;
Stuur je CV en motivatie
naar: sollicitaties@al-west.nl
Je hebt een hands-on mentaliteit, bent communicatief vaardig en
flexibel ingesteld.
AL-West B.V.

WAT BIEDEN WIJ?

+
+
+

Werken in een enthousiast team van mensen in een
organisatie met een platte bedrijfsstructuur en korte lijnen
Gevarieerde werkzaamheden
Een marktconform salaris en een goed arbeidsvoorwaardenpakket
Nog vragen? Neem contact op met:

Matthieu Groenewegen, Productie Manager
sollicitaties@al-west.nl

Wij respecteren uw privacy tijdens en na afloop van de sollicitatieprocedure.
U vindt onze Privacyverklaring Sollicitatieproces hier.
.

Dortmundstraat 16B

7418 BH Deventer
www.al-west.nl

UW VOORDEEL:
LABORATORIA
DIE IN ALLE
OPZICHTEN MEER
BIEDEN.

+

