
 

             

Wittenburg BV, onderdeel van de Wittenburg Group, is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van speciale 
plastic grondstoffen. Onze plastics vinden hun toepassing in medische-, voedsel-, consument-, en industriële toepassingen 
over de gehele wereld. Wittenburg BV weet zich te onderscheiden door een bewezen staat van dienst als specialist in zijn 
vakgebied.  
Onze klantgerichtheid impliceert dat we soepel kunnen inspelen op de wensen van onze klanten. Een belangrijke rol hierin 
speelt ons gespecialiseerde laboratorium. Deze is volledig ingericht met de laatste technieken voor het meten en 
controleren van onze compounds. Omdat wij als bedrijf snel groeien en onze kwaliteit hoog willen houden zijn wij per direct 
op zoek naar een ervaren: 

Lab Manager (Fulltime) 

Als Lab Manager ben je verantwoordelijk voor het managen, coördineren, leiden en ondersteunen van de dagelijkse 
operationele werkzaamheden. Als manager ben je de gehele dag samen met de medewerkers aanwezig binnen het 
laboratorium en in een open sfeer geef je leiding aan de groep. Indien nodig ben je in staat om adequaat besluiten te 
nemen. De werkzaamheden binnen het laboratorium bestaan voornamelijk uit het analyseren van grondstoffen en 
eindproducten. Op basis van vastgelegde specificaties moeten deze worden vrijgegeven. Daarnaast zal je diverse 
specifieke verbeterprojecten in goede banen leiden en ondersteun je de R&D groep met analyses en bij het opstellen 
van specificaties. Tevens ben je verantwoordelijk voor het aansturen, coachen en opleiden van de diverse analisten.  
 
Kwaliteit en service staan hoog in het vaandel binnen Wittenburg en alle analyses worden conform de kwaliteitssystemen 
van de Wittenburg Group uitgevoerd. 

 
Jouw uitdaging: 
 

• Dagelijks aansturen van het team van medewerkers op het QC en R&D lab;  

• Het opstellen van en zorgen voor uitvoering van de laboratoriumplanning; 

• Verdere optimalisatie van lopende processen en ontwikkeling van nieuwe analysemethoden; 

• Waar nodig doen van gedegen onderbouwde investeringsvoorstellen; 

• Actief meedenken over kwaliteitsverbetering en initiatief nemen tot verbetervoorstellen; 

• Zorgen voor een goede onderlinge communicatie binnen en buiten de afdeling; 

• Statistische analyse van meetgegevens. 

Jouw profiel: 

• HBO werk- en denkniveau; 

• Ervaring met leiding geven aan een kwaliteitslaboratorium; 

• De Nederlandse en Engelse taal goed beheersen in woord en geschrift, Duits is een pré; 

• Kennis op het gebied van grondstoffen, kunststoffen en analyses; 

• Kennis op het gebied van laboratoriumapparatuur (TGA, FTIR, DSC, GPC, MFI en Reologie) 

• Ervaring met statistische trendanalyses;  
 
Arbeidsvoorwaarden 
 

• Een afwisselende functie voor 40 uur per week; 

• Een vaste aanstelling; 

• Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring; 

• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden; 

• Een werkgever die investeert in haar medewerkers; 

• Interne opleidingen met betrekking tot de dienstverlening en de mogelijkheid tot verdere studie; 

• Een informele werkomgeving waar ruimte is voor initiatief en ondernemerschap. 

 
 

Stuur je CV plus motivatiebrief naar HR Wittenburg (HR@wittenburgbv.nl).  

Voor vragen kun je contact opnemen met Mark Klaver, Plant Manager: 036-2000 300.  

Bekijk ook onze website op: www.wittenburggroup.com  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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