De omzetting van tertiaire cellulose naar glucose kan de oplossing bieden voor de toenemende vraag naar
groene chemicaliën. Een manier om dit te doen is door middel van enzymatische hydrolyse. Dit is een
proces waarin enzymen als katalysator werken voor de omzetting van cellulose naar glucose. Het doel van
mijn project is het optimaliseren en uiteindelijk opschalen van dit proces
Zelfs in coronatijd krijg ik bij Recell® volop de mogelijkheid om aan mijn project te werken en aan sociaal
contact is, ondanks dit veel digitaal is, geen gebrek. Ik ben erg blij dat ik met deze stage een bijdrage kan
leveren aan de ontwikkeling van dit innovatieve project en daarmee ook de wereld een stukje groener ka
maken
Mijn naam is Sander Jorritsma, ik ben 24 jaar jong en zit in mijn laatste jaar voor de opleiding HBO
International Business & Languages aan de Hanzehogeschool Groningen. Ik heb gekozen voor een stage
bij Recell® omdat het mij een interessante uitdaging leek om een groene start-up als Recell® te gaan
ondersteunen in haar marketing activiteiten. Zodoende ervaring op te doen in het gehele marketing
proces, van startup tot wellicht marktleider
Tijdens mijn stage houd ik mij vooral bezig met het uitvoeren van een onderzoek naar keurmerken en
certi ceringen van managementsystemen binnen de organisatie. Hierbij onderzoek ik welke
keurmerken en certi caten een doorslaggevende impact zullen hebben op het merkimago van Recell®
om marktleiderschap te verkrijgen in de nabije toekomst.
Het leukste aan mijn stage vind ik de exibiliteit en verantwoordelijkheid die mij wordt gegeven,
waarmee ik mijzelf optimaal kan ontwikkelen. Dat laatste is precies waar een stage voor is bedoeld, en
Recell® geeft mij de perfecte mogelijkheid hiervoor. Ondanks dat we leven in een tijd waar een
pandemie de overhand heeft, kom ik niks te kort op mijn stage. Recell® heeft een hecht team en
iedereen steunt elkaar door deze barre tijden, en ik ben blij dat ik deel mag zijn van dit team
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Ben jij ook geïnteresseerd in een stage bij Recell?
Stuur je motivatiebrief en CV naar info@recell.eu
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Hallo, mijn naam is Robert Blauw, 22 jaar en ik volg de opleiding Chemische Technologie aan het Van Hall
Larenstein in Leeuwarden. Tijdens mijn stage bij Recell® werk ik binnen het Cell-U-Value project aan de
optimalisatie van de enzymatische hydrolyse van tertiaire cellulose tot glucose en het daarbij behorende
downstream proces. Hierbij zijn een deel van mijn werkzaamheden op het Recell lab en een deel op het
Zernike Advanced Processing (ZAP)-faciliteit

