
 

 

 

Betere ingrediënten, slimmere recepturen, efficiëntere processen ... Bij Spectro werken 

we elke dag aan de reinigingsconcepten van de toekomst. Next Generation Cleaning 

Solutions noemen we dat. Voor onze klanten betekent dat: hoogwaardige 

reinigingsmiddelen en innovatieve totaalconcepten waarmee ze het verschil kunnen 

maken. En voor onze medewerkers: afwisselend werk in een familiebedrijf dat oog heeft 

voor mens en maatschappij. 

 

Vanwege onze aanhoudende groei zijn we op zoek naar een: 

 

Medewerker Aanmaak (40 uur) 

Die nauwkeurig werkt en een passie heeft voor chemie 
 

- Ben jij een echte doener? 

- Kun je goed zelfstandig werken? 

- En ben je op zoek naar afwisselend werk? 

 

Dan gaan we graag met je in gesprek! 

 

Over de functie 

Als medewerker Aanmaak ben je verantwoordelijk voor de productie van reinigingsmiddelen. Je 

hanteert daarbij vaste voorschriften, recepturen en dagplanningen. Daarnaast analyseer je 

monsters, beoordeel je of producten voldoen aan de vastgestelde specificaties en hou je het 

productieproces goed in de gaten. 

 

In je werk spelen hygiëne en veiligheid een belangrijke rol. Jij begrijpt dat. Je maakt na iedere 

productie je werkplek schoon, je werkt volgens ISO-procedures en je meldt gevaarlijke situaties, 

afwijkingen en incidenten bij de Hoofd Productie. Ook neem je enkele administratieve taken voor 

je rekening. En is de nood aan de man? Dan vind je het geen probleem om andere 

werkzaamheden uit te voeren, zoals inpakken of schoonmaken. 

 

En verder … 

 

- Werk je rustig en secuur 

- Werk je graag samen 

- Beheers je minimaal de Engelse taal en ben je bereid cursussen Nederlands te volgen 

- Heb je geen ‘negen-tot-vijf-mentaliteit’ 

- Ben je gedreven in alles wat je doet. 

- Werkervaring in een soortgelijke functie is een pré 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dit is wat je nodig hebt: 

 

- Mbo werk- en denkniveau 

- Een passie voor chemie 

- Een passie voor het maken van producten 

- Een flinke portie daadkracht 

 

Dit is wat we je bieden: 

 

- Een veelzijdige baan bij een innovatief familiebedrijf  

- Veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

- Alle ruimte om het verschil te maken. 

 

 

Laat van je horen!  
Werk je nauwkeurig en heb je een passie voor chemie? Dan zijn we benieuwd naar je verhaal. Bel, 

mail of app even met Felix van Heeswijk:  

 

Felix van Heeswijk 

0412 – 631 956 (bellen) 

06 – 52201108 (appen) 

f.vheeswijk@spectro.nl 

 

  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs. 

 

 


