
Vacature kwaliteitscoördinator 
 

Bedrijfsomschrijving: 

 

ALNN is al geruime tijd een, door de RvA (onder registratienummer L320) geaccrediteerd 

laboratorium. De RvA accrediteert testlaboratoria op basis van de norm ISO/IEC 17025. 

Geaccrediteerde laboratoria zijn verplicht om deel te nemen aan ringonderzoeken: 

onderzoeken waarbij de testresultaten van verschillende laboratoria met elkaar worden 

vergeleken om zo de kwaliteit te waarborgen. 

 

Het Agrarisch Laboratorium Noord Nederland verricht fysisch en chemisch onderzoek in veel 

uiteenlopende producten, maar richt zich vooral op de agrarische sector. ALNN voert onder 

andere onderzoeken uit in het kader van de derogatie, fosfaatdifferentiatie, 

BEX(Bedrijfsspecifieke excretie) en de AP05. ALNN beheert de analysegegevens voor de 

opdrachtgevers en brengt desgevraagd advies uit aan de opdrachtgever. Hiertoe heeft ALNN 

expertise op het terrein van landbouwkundige advisering.  

 

Vacatureomschrijving kwaliteitscoördinator: 

 

Een kwaliteitscoördinator in een kleine organisatie als ALNN, is (mede) verantwoordelijk 

voor het feit dat de kwaliteit van de uitvoerende processen binnen de organisatie continu 

voldoet aan de vastgestelde kwaliteitseisen en -standaarden. Denk hierbij o.a. aan de NEN-

EN-ISO 17025. Je zoekt voortdurend naar verbeterpunten binnen de organisatie en neemt 

initiatieven om bestaande procedures en processen te optimaliseren. Ook ben je in staat om 

zaken indien nodig grondig te analyseren maar ook om deze in een breder perspectief te 

plaatsen. Daarbij kun je een inschatting maken van de gevolgen van bepaalde 

oplossingsrichtingen voor alle partijen. 

 

Voor interne audits stel je zelfstandig de planning op, zorg je voor de communicatie en 

afstemming met de betrokkenen en voer je vervolgens de beoordeling uit. Na beoordeling trek 

je conclusies en bespreek je de resultaten met de betrokkenen binnen de organisatie. Je bent in 

staat om advies te geven om het proces aan te vullen of te verbeteren. Denk hierbij aan het feit 

dat je komt te werken in een kleine organisatie waarbij je elkaar elke dag weer tegenkomt. 

Daarnaast ben je creatief in het effectief verzamelen en analyseren van data om 

risicobeoordelingen te maken die gebruikt worden om de interne beoordelingen te prioriteren 

en te structureren in het licht van de NEN-EN-ISO 17025. 

 

Overig mogelijke werkzaamheden: 

 

ALNN heeft tevens ruimte om te schuiven een andere functie die een bepaalde overlap heeft 

met de functie van kwaliteitscoördinator. Wellicht kunnen in overleg bepaalde onderdelen van 

deze functie bij de kwaliteitscoördinator neergelegd worden en andersom. Denk bijvoorbeeld 

aan het doen van jaarlijkse audits/ beoordelingen van monsternemers op locatie. Hier dient 

aandacht aan besteed te worden bij eventuele sollicitatiegesprekken en motivatiebrieven.  

 

Functie-eisen: 

 

HBO werk- en denkniveau met een achtergrond in de laboratoriumwereld, bij voorkeur met 

een exacte achtergrond (bijv. wiskunde of natuurkunde); ook een MBO’er met ervaring laten 



wij vrij om te solliciteren. Als kwaliteit coördinator bij ALNN beschik je over de volgende 

eigenschappen: 

 

- Analytisch vermogen  

- Contactuele vaardigheden 

- Goede spreek- en taalvaardigheid van de Nederlandse taal. Het beheersen van het 

Fries en/ of Engels zou tevens een pluspunt zijn. 

- Affiniteit met de landbouw. 

- Aantoonbare ervaring op het gebied van data-analyse en de interpretatie van gegevens. 

- Affiniteit met kwaliteitsborging en de kwaliteit om dit om te kunnen zetten in 

verbeteringsvoorstellen. 

- Bereidheid om in drukke periodes ook andere voorkomende werkzaamheden op te 

pakken in het laboratorium of de administratie. 

- Resultaatgerichtheid. 

 

Wat wij jou bieden: 

- Een fulltime of parttime contract (in overleg tussen de 0.5 en 1.0 fte) voor bepaalde 

tijd met marktconforme arbeidsvoorwaarden. 

- Op basis van inzetbaarheid het marktconforme aantal vakantiedagen. 

- Een vakantietoeslag. 

- Reiskostenvergoeding. 

- Een kleine en collegiale organisatie met korte lijnen. 

- Een flexibele werksituatie met ruimte voor persoonlijke wensen. 

Sollicitatie: 

Voldoe je aan het profiel en ben je geïnteresseerd in de functie van kwaliteitscoördinator, dan 

zien we graag je CV en motivatie tegemoet. Voldoe je niet volledig aan het profiel, maar heb 

je genoeg ervaring in het werkveld dan raadden wij je aan te solliciteren. Niet geschoten is 

altijd mis. Een assessment of andere beoordeling kan onderdeel uitmaken van de 

selectieprocedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

Agrarisch Laboratorium Noord Nederland (ALNN) 
 


