
Voor ons laboratorium zijn wij op zoek naar een Kwaliteitsmedewerker Laboratorium die een 
uitdaging ziet in het werken in en structureren van het laboratorium.

Kwaliteitsmedewerker Laboratorium
40 uur per week

De werkzaamheden
Als Kwaliteitsmedewerker Laboratorium word je onderdeel van het team van laboranten binnen ons 
laboratorium ‘de Kas’. Naast het uitvoeren van de verschillende analyses in het lab geef je ook onder-
steuning aan het Hoofd Laboratorium en je vervangt deze bij afwezigheid. 

De werkzaamheden omvatten zowel chemische als fysische analyses, waaronder het bepalen van 
hoofd-en spoorelementen met ICP/CFA apparatuur en fysische eigenschappen met een pF-bak en WOK-
systeem, van grondstoffen, substraten en eindproducten. Naast de laboratoriumwerkzaamheden zal je 
ook betrokken worden bij diverse projecten, zoals het inrichten en onderhouden van een Laboratorium 
Informatie Management Systeem (LIMS).

Wij zoeken iemand die
minimaal een afgeronde MLO-opleiding niveau 4 Chemisch/Fysisch heeft;
minimaal 3 jaar relevante werkervaring heeft;
ervaring heeft met een ICP of gelijkende apparatuur 
ervaring heeft met een Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS);
goede beheersing heeft van de Nederlandse en Engelse taal;
zowel zelfstandig als in teamverband planmatig kan werken;
affiniteit heeft met de tuinbouw;
leidinggevende capaciteiten heeft.

Wat bieden wij
Een afwisselende en uitdagende functie met een salaris en arbeidsvoorwaarden die passen bij de functie. 
Een informele bedrijfscultuur met gemotiveerde collega’s en doorgroeimogelijkheden in een professionele 
organisatie waar innovatie, klantgerichtheid en collegialiteit centraal staan.

Werken bij
Van der Knaap is een groep van ondernemingen gespecialiseerd in het ontwikkelen van hoogwaardige 
oplossingen voor beworteling en groei. Van der Knaap Groep is in korte tijd uitgegroeid tot de top in de 
professionele tuinbouw, zowel nationaal als internationaal.

Sollicitaties
Ben jij de Kwaliteitsmedewerker Laboratorium die wij zoeken? Dan nodigen we je van harte uit om te 
reageren. Stuur je CV en een korte motivatie naar Nicole Koreman via HR@vanderknaap.info. Neem voor 
informatie over deze functie contact op met Linda Duijvestijn, tel. 0174-296606.

Op deze vacature en op ons selectietraject is ons privacy statement van toepassing.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt nadrukkelijk niet op prijs gesteld.
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