Bij AGROLAB in heel Europa werken meer dan 1900 gespecialiseerde chemische laboranten,
wetenschappers, mensen uit het bedrijfsleven en vele helpende handen. 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 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 team te versterken zijn wij op zoek naar een

LABORANT (m/v) voor het team fracties
Fulltime, in Deventer

WAT GA JE DOEN?
•

•
•
•

De monstervoorbehandeling van alle voorkomende analyses binnen de afdeling fracties, zoals
deeltjesgrootte bepaling in bodem door middel van Pipet- en rὂntgenmethodes en totaal organisch
koolstof TOC bepaling in bodemmonsters.
Actief meedenken om bestaande processen te verbeteren
Goede communicatie naar collega’s en leidinggevenden
Zorgen voor optimale kwaliteit en snelheid in de werkzaamheden

WAT VRAGEN WIJ?
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde laboratoriumopleiding op niveau 3 en bij voorkeur enige jaren ervaring in een
laboratorium. Ook als je net klaar bent met je MLO 4 is dit een mooie startfunctie.
Je bent praktisch en flexibel ingesteld, ook wat betreft de werktijden
Je denkt actief mee om bestaande processen te verbeteren
Je werkt efficiënt en nauwkeurig, zowel zelfstandig als in teamverband

WAT BIEDEN WIJ?

+
+
+
+
+

Werken in een enthousiast team van mensen in een
groeiende organisatie met een platte bedrijfsstructuur en
korte lijnen
Gevarieerde werkzaamheden
Opleidings- en doorgroeimogelijkheden
Tijdelijk contract met uitzicht op vast dienstverband
Een marktconform salaris en een goed
arbeidsvoorwaardenpakket
Nog vragen? Neem contact op met
Jan Leushuis, Department Manager
Tel.: 0570 788 125 / e-mail: Jan.leushuis@al-west.nl

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

GEÏNTERESSEERD?
Stuur je CV en motivatie naar:
sollicitaties@al-west.nl
AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B
7418 BH Deventer
www.agrolab.nl

UW VOORDEEL:
LABORATORIA
DIE IN ALLE
OPZICHTEN MEER
BIEDEN.

+

