
  

 

Allround laboratoriummedewerker (32 - 40 uur per week) 

 

 
Bedrijfsprofiel 

SHR is het onderzoeksinstituut dat test – adviseert en kennis deelt in de bouw met als belangrijkste 

thema’s Hout & Biobased, Energie, Renovatie, Duurzaamheid, Restauratie en Interieur. SHR heeft 

hierbij een geaccrediteerd laboratorium en voert vrijwel alle denkbare testen uit die bijdragen aan een 

optimaal eindproduct voor onze klanten. In dat kader zijn wij op zoek naar een: 

 

Allround laboratoriummedewerker (32 - 40 uur per week) 

Als allround laboratoriummedewerker ben je vooral bezig met het uitvoeren van testen voor 

opdrachtgevers. Als versterking binnen onze organisatie zijn wij op zoek naar een fulltime 

laboratoriummedewerker (m/v). In deze veelzijdige functie ben je met een klein team verantwoordelijk 

voor het uitvoeren van diverse testen.  

 

Omschrijving werkzaamheden  

Je bent bezig met het voorbereiden en uitvoeren van diverse testen. Hierbij gaat het om het testen 

van houten en metalen producten in de ruimste zin van het woord. Hierbij moet je denken aan 

inbraaktesten, wind en waterdichtheidstesten, testen van deuren, voorbereiden van testmateriaal. 

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het beheer van de divers laboratoriumruimtes. Onderzoeken 

zijn zowel gericht op het adviseren van klanten als op het verbeteren van bestaande producten en 

kwaliteitscontrole. Je verwerkt uitkomsten van testen en levert een bijdrage aan de rapportage. Naast 

het uitvoeren van testen is ook het onderhouden van het kwaliteitssysteem in de vorm van het 

uitvoeren van kalibraties en op peil houden van werkinstructies een onderdeel van je werk. 

 

Iets voor jou? 

Je bent geschikt als allround laboratoriummedewerker als je nieuwsgierig bent aangelegd, beschikt 

over een brede technische kennis en nauwkeurig en zelfstandig kunt werken. Je rapporteert je 

meetresultaten aan verschillende projectleiders zodat het essentieel is dat je goed kunt communiceren 

en prioriteiten stellen. Als allround laborant moet je zowel goed kunnen samenwerken met collega’s 

als zelfstandig kunnen werken.  

 

Bij het uitvoeren van testen is geen ruimte voor fouten, het is daarom belangrijk dat je geordend en 

nauwkeurig werkt. Je gaat discreet om met gevoelige informatie.  

 

Onze eisen 

- Minimaal afgeronde MBO-opleiding. HBO werk- en denkniveau; 

- Recente werkervaring binnen een laboratorium met soortgelijke werkzaamheden; 

- Je werkt zelfstandig maar bent ook een teamspeler;  

- Je hebt een flexibele houding en bent fysiek ingesteld; 

- Je bent kritisch, denkt mee en beschikt over overtuigingskracht; 

- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent klant- en servicegericht;    

- Je bent stressbestendig; kan onder druk presteren en beschikt over een goed werktempo; 

- De testen worden op een grote diversiteit aan producten toegepast daarom vinden we het 

belangrijk dat je leergierig en een brede interesse hebt.  

 

Arbeidsvoorwaarden 

Uitdagende allround werkzaamheden. 

Concurrerende arbeidsvoorwaarden. 

Uitzicht op een vast dienstverband.  

 

Interesse of vragen over deze vacature? Reageren kan tot 28-2-2017, E-mail: p.kipp@skh.nl 

mailto:p.kipp@skh.nl

