Recell Group B.V. is een jong en innovatief bedrijf met vestigingen in Groningen en Leeuwarden. Wij werken met
een team van enthousiaste en gedreven mensen samen aan een groenere economie.
Bij Recell Group B.V. winnen we cellulose terug uit reststromen. Het gaat om materiaal dat anders bij de
afvalverwerker zou worden verbrand. Met deze ‘tertiaire’ cellulose maken we Recell®. Dit wordt dan weer gebruikt
als grondstof voor andere producten. Je komt ons product bijvoorbeeld tegen in wegen en fietspaden, in
biocomposieten of in de ‘groene’ chemie. Het gebruik van Recell® zorgt voor minder CO2-uitstoot. Zo leveren we bij
Recell een bijdrage aan een beter milieu en klimaat.
Recell groeit! Daarom zijn wij per direct op zoek naar een gemotiveerde, enthousiaste medewerker die ons
productieteam wil komen versterken. Wij zoeken een:
(junior) Technisch medewerker
(32-40 uur p/w)
Wat ga je doen?
• Je zorgt voor onze dagelijkse productie met behulp van technische installaties. Dat doe je op een veilige
manier en in nauwe samenwerking met je collega’s en leidinggevende.
• Je voert kwaliteitscontroles uit in ons eigen laboratorium en op toekomstige pilot-locaties.
• Je voert al dan niet zelfstandig klein onderhoud en reparaties uit aan de productie-installatie.
• Je ondersteunt bij de logistieke afhandeling van het eindproduct.
Wat wij zoeken:
• Je hebt een brede interesse en een opleiding in de richting van (proces-)techniek op mbo-niveau,
bijvoorbeeld Techniek & Engineering.
• Je hebt affiniteit met het werken met mechanische installaties.
• Je hebt ervaring met werken in een productieomgeving (stages tellen ook mee).
• Je bent vaardig en nauwkeurig in het uitvoeren van kwaliteitscontroles, zoals bijvoorbeeld analyse van
droge stof, asbepaling en visuele beoordeling van cellulosesamples.
• Je bent een aanpakker die niet bang is om vieze handen te krijgen.
• Je kunt goed zelfstandig werken.
• Je bent milieu- en veiligheidsbewust.
• Je woont in de omgeving van Groningen. Een rijbewijs is handig.
• Helemaal mooi: je bent op korte termijn beschikbaar.
Wat we ook belangrijk vinden:
• Je denkt actief mee, bijvoorbeeld over verbeteringen om het productie- of analyseproces te
optimaliseren.
• Je bent in het bezit van een Heftruckcertificaat of bereid dit te halen.
• Je bent in het bezit van een VCA-certificaat of bereid dit te halen.
Wat je van ons kan verwachten:
• Een prettige, collegiale werksfeer. We werken als team hard aan onze doelen, maar vieren ook graag onze
successen, bijvoorbeeld met een bedrijfsborrel.
• Marktconform salaris.
• Je krijgt om te beginnen een (half)jaarcontract.
• Ruimte voor eigen inbreng en initiatieven.
• Werken voor een jong, innovatief en groeiend bedrijf met korte lijnen en met een goed
toekomstperspectief.
Denk je dat deze functie iets voor jou is? Stuur dan nu je cv en motivatie naar a.kriele@recell.eu. Voor meer
informatie kun je bellen naar 085-0711925 en vragen naar Yme Flapper of Anita Kriele.

Recell Group BV is gevestigd in Groningen / Leeuwarden / Balk. Kijk voor meer informatie op www.recell.eu

