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Functieprofiel medewerker R&D voor PaperFoam bv

PaperFoam bv zoekt een lab medewerker

Paperfoam is een groen gemotiveerde organisatie, die duurzame verpakkingen van
zetmeel ontwikkelt, produceert en vermarkt. Deze verpakkingen worden toegepast in
de elektronica, cosmetica, media, voeding en medische artikelen. Zie
www.paperfoam.com.
Voor de afdeling research, waar continu gespeurd wordt naar verbeteringen van de
receptuur en de productiewijze, zijn wij op zoek naar een lab medewerker.
In deze functie werk je mee in het onderzoeksprogramma. Je bereidt proeven voor,
beheert apparatuur en houdt bestellingen van grondstoffen en materialen bij.
We laten je graag zien wat we allemaal doen als je interesse hebt voor:
 Mengen van grondstoffen in bakkerij mengers;
 Klaarzetten van machines voor experimenten;
 Wisselen van matrijzen;
 Beheer en revisie van apparatuur;
 Beheer en bestellen van lab materiaal en grondstoffen;
 Werken in een flexibele omgeving met een platte organisatie structuur.
De eisen voor deze functie zijn:
 Je hebt minimaal een afgeronde MBO opleiding op niveau 3, bijvoorbeeld als
laborant. Ook een opleiding als bakker of een opleiding in de techniek vinden
we interessant;
 Je werkt nauwkeurig en hebt gevoel voor hygiëne;
 Je hebt kennis van MS Office en kunt goed overweg met een computer.
Wat wij




bieden:
Een leuke baan in een internationale organisatie;
Een functie waarin je ruimte hebt om te ontwikkelen en door te groeien;
Daarnaast kan je gebruik maken van ons fietsplan, ons fitnessplan en/of de
gezamenlijke lunch.

Bij interesse stuur je een CV met motivatie naar:
Jan Wietze Huisman (06 1435 1875 – huismanj@paperfoam.com) of
Nynke Zandstra (06 4242 3765 – zandstran@paperfoam.com)
PaperFoam bv
Hermesweg 22
3771 ND Barneveld
The Netherlands
T + 31 (0) 342 401 667
F + 31 (0) 342 401 588
info@paperfoam.com
www.paperfoam.com

Vragen kan je natuurlijk ook bij deze personen kwijt.
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