Productieassistent Weefselkweek (fulltime)
Een uitdagende baan voor iemand met leidinggevende capaciteiten

Bedrijfsprofiel
VCI Nederland is gespecialiseerd in het ziektevrij maken en de vermeerdering van planten
voor de sierteelt en AGF sector. Planten worden in een laboratorium vermeerderd via de
weefselkweektechniek, waarbij stukjes plantenweefsel op een voedingsbodem worden
geënt en onder steriele omstandigheden worden bewaard en vermeerderd.
Vanuit ons laboratorium in Heerhugowaard houden we ons bezig met productie,
productontwikkeling, onderzoek en kwaliteitsbewaking. De grootschalige productie vindt
plaats in Heerhugowaard en in het buitenland.
VCI Nederland is een dynamische organisatie, innovatief en toekomstgericht. Een
organisatie waar plaats is voor enthousiaste medewerkers jong en oud.
Functie omschrijving
De productieassistent geeft leiding aan een team van 10-12 laboratorium medewerkers
en werkt nauw samen met het hoofd laboratorium.
De productieassistent voert zelfstandig werkzaamheden uit in de productie alsmede bij
de uitvoering van logistieke taken. Je vervangt het hoofd laboratorium bij zijn afwezigheid.
De belangrijkste taken zijn: werkvoorbereiding, planning, kwaliteitscontrole en begeleiden
van de productiemedewerkers.
De volgende werkzaamheden behoren tot het takenpakket:


Initiaties



Kwaliteitscontrole



Werkvoorbereiding



Inwerken en begeleiden van lab medewerkers



Toetsingen en testen uitvoeren t.b.v. de kwaliteitssystemen (Elite en NAK
Aardappelen)



Planning en administratie



Logistieke afhandeling van leveranties aan klanten

Functie voorwaarden


Een afgeronde opleiding bij voorkeur op MBO niveau



Affiniteit met onze producten (perkplanten, aardappel, lelie)



Gevoel voor detail en accuratesse



Goede vaardigheden in de omgang met mensen



Het vermogen hebben om hoofd- en bijzaken te scheiden in het werk



Iemand die zijn werk efficiënt in kan delen en structuur weet aan te brengen in de
werkzaamheden



Vermogen om knelpunten en problemen vroegtijdig te signaleren



Geen ‘9 tot 5’ mentaliteit



Harde werker die plezier heeft in hetgeen hij/zij doet



Iemand die het ‘wijgevoel’ van het team waardeert, maar ook zelfstandig taken uit
kan en wil voeren



Een zekere werkdruk als een uitdaging ervaart

Sollicitatie
Wanneer je geïnteresseerd bent en aan bovenstaande voorwaarden voldoet, verstuur
dan jouw sollicitatie naar:
VCI Nederland BV
Daltonstraat 7
1704 SX Heerhugowaard
admin@vcinederland.nl
Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Gabri Kolster (directeur),
telefoon 072-5762850 of kijk op onze website www.vcinederland.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

