Foppen en Klaas Puul zijn recent gefuseerd en hebben hun krachten
gebundeld onder de naam ‘’Dutch Seafood Company’’. Zowel Foppen als
Klaas Puul zijn gerenommeerde bedrijven in de verwerking van zalm,
paling en garnalen en kennen als familiebedrijven een lange geschiedenis
van ruim honderd jaar in de voedselverwerkingsindustrie.
Door onze gezamenlijke kennis en ervaring toe te passen in onze
processen, kunnen we beter inspelen op de marktwensen en -kansen en
kunnen we onze klanten nog beter bedienen!
Door groei van onze productenportfolio zoeken wij voor de locatie Harderwijk een enthousiaste

Analist / Laboratorium Medewerker (40 uur per week)
Als Analist / Laboratorium Medewerker draag je samen met je collega’s zorg voor een juiste kwaliteitsbewaking
en uitvoering van de diverse onderzoekmethodes. Je bent onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van
de schema’s waarbinnen de monsters genomen en geanalyseerd moeten worden. Daarnaast neem je monsters
tijdens het productieproces en controleer je de producten op de betreffende parameters volgens schema. Ook
controleer je de grondstof, halffabricaat en het verpakte eindproduct op de gespecificeerde kwaliteitseisen. Je
bent goed in staat om problemen en afwijkingen van de gewenste normen en kwaliteitseisen te signaleren,
evenals het melden van structurele afwijkingen van zowel ons product als productieproces. Als laboratorium
medewerker voer je microbiologisch omgevingsmonitoring onderzoek uit en je onderhoudt en ijkt diverse
controleapparatuur van het lab. Tenslotte vindt je innovatie erg belangrijk en test je nieuwe analyse technieken.
Dit neem jij mee
Bij de Dutch Seafood Company zijn we op zoek naar mensen die bij onze nieuwe onderneming passen. Je durft
met ons de uitdaging aan te gaan en een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een nieuwe gezamenlijke
bedrijfscultuur. Je neemt bepaalde ervaring en vaardigheden mee die jij daarvoor kunt inzetten. Wat heb jij te
bieden en herken jij jezelf hierin?







Je hebt een afgeronde opleiding op MBO-niveau 3/4; bij voorkeur richting MLO Microbiologie of
Levensmiddelentechnologie.
Je hebt een aantal jaren relevante werkervaring opgedaan in bij voorkeur een levensmiddelen
organisatie.
Je hebt kennis van en ervaring met microbiologie en laboratorium werkzaamheden.
Je bent communicatief vaardig en beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
Je werkt zelfstandig en accuraat;
Je bent initiatiefrijk, ‘hands-on’, betrokken, discreet en enthousiast;

Dit bieden wij
Binnen Dutch Seafood Company kun je rekenen op een plezierige, informele en dynamische werkomgeving met
veel vrijheid en ruimte voor ontwikkeling. Wij zetten ons niet alleen in voor de tevredenheid van onze klanten,
maar ook voor de tevredenheid van onze medewerkers. Er zijn mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.
Verder hoort er ook een prima salaris bij inclusief aantrekkelijke secundair arbeidsvoorwaarden. Het gaat om
een tijdelijk contract met de intentie tot een vast dienstverband.
Je sollicitatie
Heb jij interesse in deze uitdagende functie bij Dutch Seafood Company? Dan zien wij graag jouw sollicitatie
tegemoet. Stuur je sollicitatie, voorzien van CV en motivatie, per e-mail naar Ineke Visser via het emailadres: hrharderwijk@dutchseafoodcompany.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

