
                     

   

 

 

Witcom (Etten-Leur), onderdeel van Wittenburg Group, is gespecialiseerd in het ontwikkelen en 

produceren van op maat gemaakte kunststofcompounds. Onze plastics vinden hun toepassing 

in voedsel, consument en industriële toepassingen over de gehele wereld. Witcom werkt mee 

aan een duurzame toekomst met de ontwikkeling van bio-based plastics en het gebruik van 

circulaire grondstoffen. 

 

Onze klantgerichtheid impliceert dat wij 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: 

 

 

LABORATORIUM MEDEWERKER (FULL-TIME) 

 
Als Laboratorium Medewerker ben je dagelijks bezig met het onderzoeken en testen van onze 

producten. 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 bij diverse specifieke verbeterprojecten je kennis inzetten en ondersteun 

je de R&D groep met analyses en bij het opstellen van specificaties. 

 

Kwaliteit en service staan bij ons hoog in het vaandel en alle analyses worden conform de 

kwaliteitssystemen van de Wittenburg Group uitgevoerd 

 

 

Jouw uitdaging 

 

• Mechanische, thermische en spectroscopische analyses van monsters; 

• Spuitgieten van laboratorium samples als analyse voorbereiding; 

• Compounding ter voorbereiding van productie runs; 

• Evaluatie van nieuwe materialen van de Research & Development afdeling; 

• Het bewaken en verbeteren van de kwaliteitsstandaarden in het laboratorium, zoals 

bijvoorbeeld kalibratie van ons apparatuur, statische trendanalyse etcetera. 

 

 

Jouw Profiel 

 

• Een teamspeler met afgesloten MLO of MLO+ opleiding; 

• Tenminste 1-2 jaar relevante werkervaring met chemische of fysische analyses; 

• Vloeiend Nederlands in woord en geschrift, Engels is een pre. 

• Kennis van kleureisen en formulering in thermoplasten is een pre. 

 



                     

   

 

Arbeidsvoorwaarden 

• Afwisselende functie voor 40 uur per week; 

• 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 het nemen van initiatief en ondernemerschap wordt 

gewaardeerd. 

 

Primaire standplaats is Etten-Leur. 

 

Stuur je CV en motivatiebrief naar HR Wittenburg (HR@Wittenburgbv.nl)  

Bekijk ook onze website op: www.wittenburggroup.com. 

 

 

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


