Kwaliteitsmedewerker/
Microbiologisch laborant

Wil jij werken bij een modern innovatief bedrijf met een eigen R&D en bijdragen aan een industrie 2.0? Interesse? Lees
dan verder, want wij zijn op zoek naar een Kwaliteitsmedewerker .
Wat ga je doen in de functie van Kwaliteitsmedewerker?
Als Kwaliteitsmedewerker heb je te maken met veel afwisseling in werkzaamheden op de QA afdeling. Je bent
verantwoordelijk voor onderhoud van kwaliteitsdocumentatie, waaronder sterilisatie vrijgaves en vrijgave van
ingangscontroles, ook draag je bij aan het kwaliteitsbewustzijn op alle afdelingen. Bij deze functie hoort ook het
bepalen van de microbiologische kwaliteit van onze producten. Dit doe je door het uitvoeren van deeltjesmetingen en
microbiologische analyses. Als Kwaliteitsmedewerker voldoe je aan de volgende competenties:
•
•

Minimaal een afgeronde opleiding mbo niveau 4 richting laboratorium, microbiologie of vergelijkbaar;
Accuraat, stressbestendig, proactief en zelfstandig.

Waarom werken bij Teleon?
• Wij zijn ondernemend en ambitieus. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling;
• Uitstekende sfeer, fijne collega’s en uitdagend werk;
• Marktconform salaris met een jaarlijkse variabele bonus die kan oplopen tot 10% van jouw bruto jaarsalaris;
• 25 vakantiedagen + mogelijkheid tot aankoop van vakantiedagen;
• Goede pensioenregeling met lage pensioeninhouding.
Wie zijn wij?
Teleon Surgical BV in Spankeren, biedt een volledige range van state-of-the-art Intra oculaire lenzen en toebehoren
voor de oogchirurgie aan. Teleon is een IOL producent met eigen R&D en een state-of-the-art productie faciliteit in
Spankeren. Met ons team van 150 Teleon werknemers in Spankeren en Berlijn bieden wij ruim 25 jaar ervaring en
expertise in de IOL industrie.
Kijk voor meer informatie op: https://www.teleon-surgical.com/en/international/about-us/about-us/
Enthousiast over de functie Kwaliteitsmedewerker?
Als je enthousiast bent geworden stuur dan je motivatie en cv naar vacature@teleon-surgical.com Als je inhoudelijk
meer wilt weten, neem dan contact op met Rick van Huet (Manager QA/RA) 0313725627 of Laura Wams (HR
Manager) 0313-725621.

