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WORD JIJ ONDERDEEL 
VAN ONS TEAM? 



Ben jij geduldig, kritisch met oog 
voor perfectie en focus op 
kwaliteit?

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Als biochemicus of finishing touch medewerker voor oppervlakte behandeling... 
... ben jij bezig met de producten voor oppervlakte behandeling. Je hebt oog voor perfectie en legt de laatste 
hand aan de producten. Het is dus zeer belangrijk dat de producten met focus en concentratie door je handen 
gaan. Je zorgt ervoor dat producten spiegel glad worden gepolijst. Dat noemen we ook wel: ‘elektrolytisch 
polijsten’ oftewel EP. Het EP proces gebeurt door middel van elektrolyse, een proces van elektriciteit en 
chemicaliën. Het voordeel van het Elektrolytisch polijsten is dat het product minder vuil aan trekt en langer 
schoon blijft. Dat is belangrijk voor de medische, farmaceutische industrie en biotechnologie. Het Elektrolytisch 
polijsten is een nieuw proces bij Larsen & Buhl. Dat betekend dat je mee gaat werken in het team om samen 
protocollen en procedures op te stellen voor het proces. Dat vraag probleem oplossend vermogen en een creatief 
denkvermogen, materiaal kennis en affiniteit met scheikunde is een pré. Een andere methode is het stralen, een 
proces waarbij de oppervlakte gematteerd wordt. Veiligheidsmaterialen zijn daarbij uiteraard aanwezig. Het is van 
belang om de procedure van kwaliteits-, arbo- en milieu-aspecten bij Larsen & Buhl te volgen. De producten 
moeten namelijk voldoen aan strenge medische of aeronautische eisen. De werkzaamheden vinden plaats in een 
schone omgeving. Een groot verantwoordelijkheidsgevoel is cruciaal en het zit in je om te streven naar perfectie. 
Je wordt door de productieleider en collega’s ingewerkt. Het bedrijf voert een actief en aantrekkelijk beleid voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met veel persoonlijke aandacht voor groei en ontwikkeling.



• Aan de hand van tekeningen productiegegevens en/of instructies het nabewerken (afbramen, polijsten, 
natstralen e.d.) van producten.

• Tussentijds visueel controleren van de oppervlaktekwaliteit van de producten eventueel met behulp van 
meetgereedschappen.

• Bijhouden van de op order gewerkte uren door op orders te klokken.

• In goede staat houden van de machines en de gereedschappen op de afdeling. 

De werkzaamheden:

• Product kennis (hoogwaardige precisie onderdelen)
• Materiaal kennis en goed inzicht m.b.t. oppervlakte kwaliteit
• Machine kennis
• Gereedschap kennis

Kennis

• Denken in mogelijkheden en kansen
• Geloven in groei en innovatie
• Combinatie van intuïtie en onderbouwing
• Experimenterend leren
• Hulp vragen

Mindset 
• Proces optimalisatie
• Probleemoplossend denken
• Achtergrond in de (fijnmechanische) techniek
• Affiniteit met scheikunde is een pré 

Vaardigheden

• Technisch
• Teamspeler
• Goede concentratie met oog voor perfectie
• Communicatief
• Gestructureerd, creatief en innoverend 

Eigenschappen



Larsen & Buhl Ready? 

Heeft deze vacature je geïnspireerd?  

Stuur dan snel  jouw motivatie en CV naar: 

 info@larsenenbuhl.nl 

Wie weet kom jij ons team versterken. 




