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Voor onze opdrachtgever, een internationaal handelsbedrijf in de RVS (metalen) zijn wij op zoek naar een 
gedreven handson: 
 
 
FUNCTIE:  Manager Laboratorium (M/V) 
 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING: 
Managing the companies quality assurance processes with regard to sample collection, melt-shop and 
laboratory measurements.  

 
 
o Perform analysis of metal samples in accordance with defined procedures 
 
o Organise proper documentation of results and storage of samples tested  
 
o Update equipment requirements, software and laboratory/melting procedures in collaboration 

with other qualified Oryx personnel 
 

o Sharing improvements and developments in sampling processes or metal analysis procedures 
with Group companies 

 
o Implementing successfully tested procedures of other Group companies 
 
o Providing traders and the yard with reliable metal sampling data and related professional 

documentation 
 

o Organise and troubleshoot the laboratory’s communication with yard management, purchasing 
back office and traders 
 

EISEN: 

o Overseeing the quality assurance processes in the laboratory, sample taking on the yard and 
managing continuous improvements of those processes 

 
o Planning and Maintenance of the laboratory activities 

 
o Education of laboratory and yard employees (2 FTE) regarding quality processes, safety 

standards and all other quality related topics. 
 

ARBEIDSOVEREENKOMST: 

 Vast 

 Fulltime 
 
SOLLICITATIEWIJZE: 
Interesse in deze functie? 
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Mail ons dan je CV in Word formaat naar solliciteren@wwns-wijnkamp.nl  
Tevens ontvangen wij graag een salarisindicatie.  
 
Na ontvangst zullen wij jouw cv en salariswens vergelijken met de vacature waar jouw 
interesse naar uit gaat.  
 
Ook zullen wij bekijken of wij nog eventuele andere vergelijkbare vacatures op dat moment  
in portefeuille hebben.  
 
Binnen één week na ontvangst van je gegevens, zullen wij je berichten over de status. 
 
 
 
 
 
 


