Laborant (32-40 uur per week)
22 november 2018

De Texelse Bierbrouwerij is in 1999 opgericht en gevestigd in een oude zuivelfabriek
in Oudeschild op het eiland Texel.
Sinds 1999 maken de brouwmeesters van de Texelse Bierbrouwerij hun bijzondere
bieren. Gestart met 4 type bieren die tot op heden nog steeds deel uitmaken van de
Texels familie. Sinds 2007 vindt er export naar het vasteland plaats en is er door
samenwerking met verkooporganisaties inmiddels landelijke distributie.
De brouwers van Texels produceren hun bijzondere, hooggistende bieren op
beproefde manier, in traditionele koperen ketels. Het bedrijf ontwikkelt zich en wordt
steeds verder geprofessionaliseerd. Op dit moment worden er 12 verschillende
speciaal bieren gebrouwen. Het meest bekende bier van Texels is ‘Texels
Skuumkoppe’ en de seizoensbieren vervullen een steeds belangrijker rol binnen de
portfolio. Texels is landelijk verkrijgbaar in zowel horeca, retail als online.
Voor op de brouwerij op Texel zijn wij op zoek naar:LABORANT (32-40 UUR PER
WEEK)
Wat ga je doen?
Als laborant ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren en analyseren van alle
microbiologische analyses en bewaak je de kwaliteit van alle chemisch-technische
analyses die uitgevoerd worden in het laboratorium en in de brouw en productie
afdelingen in ons lab.
Je rapporteert aan de brouwmanager.Wie ben jij? Jij omschrijft jezelf als een stevige
persoonlijkheid, iemand met oog voor kwaliteit en een sterk ontwikkelde natuurlijke
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overtuigingskracht. Je hebt een MLO-opleiding of levensmiddelentechnologie
opleiding mbo-niveau. Minimaal 3-5 jaren ervaring in een laboratorium in de
levensmiddelenindustrie (dranken of brouwerij is een pre). Ervaring met werken met
micro-organismen tot max risico niveau 2, lichamelijke beperkingen klasse C1.
Uitgebreide kennis van microbiologie inclusief moleculair biologisch methoden zoals
PCR. Ervaring met lab data management systemen. Werken in het kader van ISO
17025. Brede kennis van chemisch-technische analysen. Zelfstandig opererend
binnen het brouw team. Wonen op Texel of in de kop van Noord-Holland is een pre.
Wat krijg jij er voor terug?
Een uitdagende baan, met volop mogelijkheden om binnen een sterk groeiend
bedrijf te ondernemen en je ambities waar te maken. Daarnaast vind je bij ons een
open en informele werkomgeving, waar kernwaarden als Trots, Vrij, Persoonlijk,
Scherp en Genieten voorop staan. En ja, op zijn tijd een heerlijk biertje proeven uit
onze ruime selectie van mooie bieren in ons eigen proeflokaal op Texel!De Texelse
Bierbrouwerij biedt: Een uitdaging waar nog volop kansen liggen; Een werkgever die
persoonlijke aandacht heeft voor de individuele medewerker en je de mogelijkheid
biedt om zowel persoonlijk als vakinhoudelijk te ontwikkelen; Werken in een team
met collega’s die trots zijn op hun producten, hard werken en ook zeker genieten;
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden afhankelijk van opleiding en
ervaring. Interesse?
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en voel je je aangesproken door deze
vacature? Verras ons dan met je motivatie. Stuur je cv en motivatie vóór 31
december a.s. naar de Texelse Bierbrouwerij t.a.v. K. van den Boomgaard via
personeelszaken@texels.nl
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