Vacature bij Jopen!

Laboratorium Analist
24 - 32 uur
Heb jij passie voor craft bier en kwaliteit en heb jij ervaring binnen een
voedingslaboratorium? Jopen is op zoek naar een analist ter versterking van het
kwaliteitsteam. Vanuit je rol als analist ben je, samen met de rest van het kwaliteitsteam,
verantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van het productieproces.
Hieronder verstaan we fysisch-chemische en microbiologische analyses. Daarnaast ben je
verantwoordelijk voor het onderhoud van het lab. Staat kwaliteit bij jou op nummer 1?
Reageer dan snel op deze vacature!
Het dynamische bedrijf Jopen BV is voortgekomen uit het idealisme het authentieke Haarlemse bier
weer op de markt te brengen. Sinds 1994 produceert Jopen met uiterste zorg en passie
hoogwaardige craft bieren.
In november 2010 wordt met de opening van de Jopenkerk Haarlem (brouwerij, grand café en
restaurant) de Haarlemse brouwerstraditie in ere hersteld. Na het grote succes van de Jopenkerk
Haarlem, wordt in de Haarlemse Waarderpolder een Jopen Proeflokaal geopend.
In de afgelopen jaren heeft Jopen zijn naam verder opgebouwd en is het gamma bieren steeds
verder uitgebouwd. De bieren worden geroemd om hun kwaliteit en vallen vaak, zowel nationaal als
internationaal, in de prijzen.

Analist voor het kwaliteitscontrole laboratorium van Jopen
De analist is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van routinematige (microbiologisch
en fysisch-chemisch) testen van bieren. Daarnaast werk je samen, met een andere analist, om de
dagelijkse taken en nieuwe onderzoeksmethoden te implementeren. Je rapporteert aan de
Kwaliteitsmanager.

Functietaken
 Uitvoeren van analyses en kalibraties volgens keurplan en op ad-hoc basis.
 Tijdige registratie en rapportage van analysedata.
 Voorstellen doen ter verbetering van de kwaliteitsborging/dienstverlening lab.
 Verantwoordelijk voor voorraadbeheer/laboratorium artikelen.
 Verhelpen van (ver)storingen dan wel weten wanneer specialistische hulp moet worden
ingeroepen.
 Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren onderhoudsplan laboratorium equipment.









Bij afwezigheid van Kwaliteitsmanager, managementteam informeren over status
productvrijgave.
Het schrijven, beheer en verbeteren van “standaard operating procedures”.
Indien noodzakelijk bijdrage in verbeterteams zoals HACCP/TPM/FTR optimalisatie.
Uitvoeren van lichte onderhoudstaken.
Vastleggen van proces en analyse data in verschillende registratiesystemen.
Schoonhouden van werkomgeving en procesapparatuur volgens CILT.
Begeleiden van stagiaires en trainees.

Vaardigheden
 Minimaal een MLO-3 opleiding richting voeding.
 Tenminste 1 jaar werkervaring.
 Kennis omtrent veilig werken in een laboratorium.
 Basiskennis van MS Office.
 Goede beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse taal en bij voorkeur een 2e
moderne taal.
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een gedreven analist die accuraat en resultaatgericht werkt. Een betrokken
medewerker met analytisch denkvermogen. Je bent flexibel en stressbestendig en bij jou staat
kwaliteit altijd op nummer 1!
Wij bieden
 Een prettige en dynamische werkomgeving.
 Persoonlijke ontwikkeling.
 Marktconform salaris.
Solliciteren?
Denk jij aan deze omschrijving te voldoen? Dan heeft Jopen BV een leuke en gevarieerde baan voor
je. Richt je CV en motivatiebrief voor 2 november 2018 aan Helen Isherwood,
vacatures@jopenbier.nl.
Reageer snel en we kijken of jij dé Analist bent die in het Jopenteam past!
Jopen BV
Helen Isherwood
Postbus 5557
2000 GN Haarlem
Tel. 023 2100 133
www.jopenbier.nl

