
 

Jr. Microbioloog 
 

Dit ga je bij ons doen 
Als Jr. Microbioloog heb je een gevarieerd takenpakket. Je neemt routinematig monsters af van de 
grondstoffen, productie en eindproducten. Je analyseert de gegevens en rapporteert je bevindingen. Hiervoor 
gebruiken we diverse analyse apparatuur: NMR/IR, Viscositeit, pH, Titratie en HPLC analyses.  Je bent 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toll productie (grondstoffen, productie procedure en eindproduct). 
Je werkt nauw samen met je collega die ook Microbioloog is. Op dit moment loopt er een groot traject, waarbij 
we in een fase zitten dat wij kunnen gaan opschalen. Daarom zijn wij op zoek naar extra ondersteuning op de 
afdeling; het betreft dan ook een nieuwe functie. 
 
Wij zijn op zoek naar  
Een energieke, proactieve en zelfstandige Jr. Microbioloog die graag in een dynamische omgeving werkt. Je 
werkt samen in een klein team aan een nieuwe ontwikkeling. Jij durft je stem te laten horen en voelt je thuis in 
een innovatieve werkomgeving waar duurzaamheid en kwaliteit hoog in het vaandel staan. Je hebt een 
afgeronde HBO opleiding, microbiologie. Je bent analytisch, accuraat, klantgericht en je kan samenwerken. 

 

Wat bieden wij 
- Salaris tussen 2400 en 3100 euro bruto (op basis van een fulltime dienstverband en ervaring) 
- 8% vakantiegeld en 8% eindejaarsuitkering 
- Werkweek van 40 uur 
- 25,5 vakantiedagen en 9,5 ADV dagen 

 
Wie zijn wij 
Koninklijke Van Wijhe Verf is gevestigd in Zwolle. Als trots en onafhankelijk familiebedrijf met een rijke historie 
hebben wij ons in de loop van de jaren ontwikkeld van lokale verffabriek tot een nationaal en internationaal 
succesvolle organisatie op het gebied van verfsystemen en -toepassing. Deze koers wordt bepaald door een 
enorme passie voor eigenzinnige innovatie en eigentijdse duurzaamheid, wij zijn één van de weinige in onze 
branche die B corp gecertificeerd zijn. Wydo NBD maakt onderdeel uit van de Koninklijke Van Wijhe Verf 
organisatie en houdt zich primair bezig met innovatie (start-up).  

 

Wil je meer weten?  
Kan jij na het lezen van de vacature niet wachten om jouw talent, kennis en ervaring in te zetten voor het merk 
én het familiebedrijf? Solliciteer direct via de e-mail: mvandeutekom@vanwijheverf.com! Eerst nog meer 
weten? Bel Bram Fieten, NBD Portfolio Manager, 06 230 627 28. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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