Vacature Laborant
Algemeen:
Hortimare BV is gericht op de levering van kwalitatief hoog uitgangsmateriaal (genetica) voor de teelt van
zeewier als duurzame bron voor voedsel, diervoeding en grondstoffen voor diverse industrieën. Hortimare
onderscheidt zich hierin door een uitgebreid onderzoeksprogramma gericht op de vermeerdering en veredeling
van verschillende zeewiersoorten en -rassen. Hortimare beschikt hiertoe over verschillende locaties in
Nederland en Noorwegen.

Plaats in de organisatie:
De laborant werkt onder verantwoordelijkheid van de teamleider productie op basis van werkinstructies door
zowel de teamleider productie als de onderzoekers. Je standplaats is op Texel en je maakt deel uit van een jong
en dynamisch team.

Doel van de functie:
Het op een efficiënte en accurate wijze onderhouden en verzorgen van macro algen cultures alsmede het
ondersteunen van de onderzoekers middels het uitvoeren van routinematige laboratoriumwerkzaamheden.

Hoofdtaken:
1.
2.
3.
4.

Het onderhouden van de productiebarrels waarin de cultures worden gehouden.
Het bepalen van biomassa van de verschillende cultures.
Kwaliteitscontrole van de cultures waarop het onderhoud van de cultures kan worden bijgesteld.
Het assisteren van de onderzoekers bij de beoordeling en verversing van titerplaten.

Verantwoordelijkheden:
1.
2.
3.
4.
5.

Het zelfstandig uitvoeren van testen/producties binnen vastgestelde protocollen en, indien van
toepassing, deze beoordelen met behulp van relevante basistechnieken.
Het op een goede manier omgaan met alle relevante basisapparatuur, deze onderhouden en het
verhelpen van eenvoudige storingen.
Het vastleggen en rapporteren van eigen onderzoek/productieresultaten.
Het op voorgeschreven en juiste manier werken met alle chemicaliën en apparatuur.
Het begrijpen, interpreteren, toepassen en selecteren van de protocollen voor de uitvoering van
testen/producties en waar nodig het komen met voorstellen voor verbetering hiervan.

Benodigde Vaardigheden en Competenties:
Opleiding/Kennis:
•

Middelbare laboratoriumopleiding op MBO 4 niveau.

De kandidaat beschikt over de volgende vaardigheden en competenties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Is in staat om zich zowel mondeling als schriftelijk begrijpelijk uit te drukken in de Nederlandse en
Engelse taal teneinde duidelijk te communiceren en te rapporteren.
Is in staat op een voorgeschreven en veilige manier te werken met verschillende chemische stoffen en
laboratoriumapparatuur. Nauwkeurigheid en oplettendheid zijn hierbij essentieel.
Dient ondanks routinematigheid in de werkzaamheden accuraat te blijven werken.
Signaleert tijdig problemen bij het eigen werk en dat van anderen en toont initiatief om deze
problemen op te lossen.
Een flexibele instelling; geen 9-tot-5-mentaliteit
Een “team-player”
Secuur en consistent werkend
In staat om zelfstandig te werken
Stressbestendig
Bereidheid tot het meedraaien in weekendcontrole-diensten

Wij bieden:
• Een uitdagende functie in een duurzame organisatie
• Een marktconform salaris
• Een collectieve pensioenvoorziening
Sollicitaties:
Kandidaten die voldoen aan het bovenstaande profiel en in aanmerking willen komen voor deze
vacature, worden verzocht hun motivatiebrief en Curriculum Vitae te sturen ter attentie van
mw. P. Steenhoek per e-mail via hrm@hortimare.com of per post naar Hortimare BV,
J. Duikerweg 12 B, 1703 DH Heerhugowaard.
Voor vragen over de positie kan er op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur contact worden
opgenomen met dhr. D. van Ierland via telefoonnummer 06 11 12 68 37.
Sluitingsdatum voor ontvangst van de sollicitaties: maandag 16 april 2018.
De eerste sollicitatiegesprekken zullen tussen 17 en 19 april 2018 op Texel plaatsvinden.

