Laborant voor onze locatie Ellertshaar (Borger) of
Hardenberg
Remix Droge Mortel BV ontwikkelt, produceert en vermarkt hoogwaardige droge mortels voor de professionele verwerker. Met een
uitgebalanceerd assortiment bedient Remix met de merken Remix en Sakrete de bouwmaterialenhandel en heeft het de perfecte
mortel voor vrijwel ieder bouwproject. Vanuit de geavanceerde productielocaties te Ellertshaar (Borger) en Hardenberg levert Remix
droge mortel producten in silo’s, big bags en zakken aan afnemers in binnen- en buitenland. Door omvang, know how en
innovatieve productontwikkeling is Remix toonaangevend en trendbepalend in droge mortels.
Wat houdt het werk in:
Als laborant ben jij verantwoordelijk voor het controleren van geproduceerde producten en
de registratie van de gemeten resultaten. Daarnaast ondersteun jij het productieproces en
werk je samen met onze R&D afdeling bij het ontwikkelen van nieuwe mortels en innovaties.
Kerntaken van de functie:
• Controle en registratie van geproduceerde producten en inkomende grondstoffen;
• Ondersteuning en nauwe samenwerking met de productie en de productieleider;
• Samenstellen van (kleur)monsters;
• Kalibratie van laboratoriumapparatuur;
• Overige voorkomende laboratorium gerelateerde werkzaamheden;
• Zorg dragen voor orde en netheid in en om het lab.
Wat verwachten we van jou:
• Je werkt graag binnen een gemotiveerde groep die de wil heeft om te presteren en
klantvriendelijkheid en klanttevredenheid hoog in het vaandel heeft staan.
• Je hebt enkele jaren ervaring in een productieomgeving bij voorkeur in de beton- of
mortelindustrie.
• Je hebt een afgeronde opleiding op MBO niveau met de bereidheid tot het volgen van cursussen zoals
metselmortellaborant en betontechnoloog.
• Je beschikt over goede computer vaardigheden (MS-Office).
• Je komt afspraken na en communiceert op een open en eerlijk wijze.
• Je bent assertief en reageert kordaat bij gevonden afwijkingen. Je hebt het vermogen om hoofd- van
bijzaken te onderscheiden;
• Je bent nauwkeurig in je werkzaamheden en je werkt netjes en opgeruimd.

Wat bieden wij jou:
Een zeer interessante, gevarieerde en uitdagende baan in een dynamische en vlotte werksfeer, met een grote mate
van zelfstandigheid. Een gedegen opleiding en ondersteuning in een gezond en groeiend bedrijf. Een cultuur die
zowel zakelijk en resultaatgericht als spontaan en informeel is. Je krijgt de ruimte om de werkzaamheden naar eigen
inzicht te kunnen uitvoeren. De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met het karakter en niveau van de
functie. Je opleiding, ervaring en leeftijd zijn hierop tevens van invloed. Je hebt uitzicht op een vaste
arbeidsovereenkomst.
Interesse?
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met onze technisch bedrijfsleider Klaas van der
Velde: 0599-287 360. Je sollicitatiebrief met CV kun je sturen naar Remix Droge Mortel BV, Hoofdstraat 41, 9531 AB
Borger of stuur hem op via de mail naar k.vd.velde@remix.nl.

