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Wij zijn op zoek naar een ervaren laborant voor de functie van  

Senior Laborant 

Jij bent een professional met de nodige bagage op het vlak van analyse en rapportage en wil naast chemisch 

ook graag jouw organisatorisch coördinerende skills ontwikkelen! 

Jouw functie: 

Wil jij jouw ervaring als laborant toepassen bij een nieuwe werkgever met toonaangevende chemische producten? 

Dan ben je bij AD aan het juiste adres. AD International is een BRZO bedrijf met een verplichte Veiligheidsrapportage 

en ISO 9001 en 14001 certificering. Vanuit onze productielocatie te Heijningen vinden onze innovatieve producten 

inmiddels wereldwijd hun weg. Onderstaand meer informatie over onze vijftal business units. 

De functie Senior Laborant betreft een veelzijdig functie. In deze functie ben je direct betrokken bij het 

productieproces van onze chemische producten voor een breed scala aan industriële toepassingen. Als vak 

volwassen medewerker op de afdeling werk je in nauwe samenwerking met de Laboratorium manager aan de 

verdere professionalisering van het laboratorium. Je coördineert en geeft sturing aan een groep QC analisten (zowel 

juniors als seniors).  In afwezigheid van de manager fungeer jij als plaatsvervangend leidinggevende. Daarnaast steek 

je zelf ook nog regelmatig de handen uit de mouwen en voert voorkomende werkzaamheden uit, waaronder QC 

analyses en trouble shooting voor de fabriek.   

Een overzicht van jouw taken:  

 Overzicht houden en sturing geven aan de groep QC Analisten. 

 Diverse assisterende taken t.b.v. het managen van de afdeling. 

 Bij afwezigheid van de manager, optreden als diens plaatsvervanger. 

 Zelfstandig projecten uitvoeren en rapporteren aan de manager of het project team 

 QC analyses en bijbehorende taken uitvoeren. 

 Uitvoering geven aan Management of Change procedures. 

 Trouble shooting en rapportage aan productie-shift leaders en managers 

Kortom, een uitdagende functie met een leuke mix aan analytische en coördinerende werkzaamheden binnen een 

dynamische werkomgeving. 

De Business Units van AD International: 

AD levert haar producten en diensten via een vijftal business units. Voor de komende jaren is een belangrijke 

strategische focus aangebracht op het verder commercialiseren van de producten voor metaal 

oppervlaktebehandeling, waarbij chroomvrije processen een speerpunt zijn. De business units op een rij: 

• AD Chemicals B.V. : chemieleverancier voor chemische metaal oppervlaktebehandeling in batch processen 

• Coil Coating Technologies BV: chemieleverancier voor chemische metaal oppervlaktebehandeling in 

continue processen bij grote staalproducenten 

• AD Waalhaven: leverancier van industriële reinigingsmiddelen en private label chemicaliën  

• Magma Industries B.V.: brandvertragende chemicaliën voor met name natuurlijke materialen (hout, vlas 

etc.) 

• AD Productions B.V.: productie van chemie voor derden. AD Productions produceert ook de chemie voor 

eerdergenoemde business units.  
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Wat breng je mee: 

Als persoon houd je van aanpakken, ben je communicatief vaardig, stressbestendig en heb je affiniteit met 

industriële chemische processen. Het lijkt je een mooie uitdaging om dag in, dag uit een bijdrage te leveren aan de 

kwaliteit van onze producten.  

Om succesvol te kunnen zijn in deze functie heb breng je de volgende bagage mee: 

 Afgeronde HBO, HLO of aanverwante chemische opleiding  

 Aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie binnen de industrie 

 Bij voorkeur ervaring met coördinerende taken binnen een multidisciplinaire omgeving 

 Naast een sterke analist, ook communicatief en sociaal vaardig 

 Flexibele werkhouding 

Wat bieden wij: 

 Fulltime baan, bij gebleken geschiktheid vast aanstelling 

 Uitdagende functie met ruimte voor eigen inbreng 

 Werken in een no-nonsense werkklimaat 

 Werken in teamverband 

 Studiefaciliteiten 

 Marktconforme arbeidsvoorwaarden   

Over AD: 

AD International gaat verder dan anderen. Wij willen de marktstandaard overtreffen met innovatieve, kwalitatieve 

en high performance chemische producten die we vanuit onze productielocatie te Heijningen ontwikkelen, 

produceren en wereldwijd distribueren. Hierin speelt het hoge serviceniveau dat wij aan onze klanten bieden een 

cruciale rol. De komende jaren hebben wij als organisatie de ambitie om verder te groeien, om zo met onze 

chemische technologie wereldwijd een vitale bijdrage te leveren aan de duurzaamheid en kwaliteit van producten. 

Elke dag werken we hier met een enthousiast team hard aan. Om dit doel te bereiken hebben wij mensen nodig die 

in mogelijkheden denken, fouten durven te maken, elkaar helpen en zichzelf steeds opnieuw verbeteren. We vinden 

een goede werksfeer belangrijk, iedereen moet zich thuis voelen en plezier beleven aan het werk dat zij binnen AD 

International heeft. Wij zijn ervan overtuigd dat je alleen dan het beste uit jezelf kunt halen en het meeste voor 

collega’s en klanten kunt betekenen. Mensen die bij AD International werken zijn trots op wat ze doen en wat zij voor 

klanten bereiken. 

Locatie: Markweg Zuid 27, 4794 SN, Heijningen, industrieterrein Dintelmond 

Enthousiast geworden? 

Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Graag ontvangen we je sollicitatie middels een beknopte 

motivatie + CV via r.verbeek@adinternationalbv.com. Wanneer je (inhoudelijke) vragen hebt over deze vacature kun 

je contact opnemen met Chris Schouwenaars (Directeur) op het telefoonnummer 0167-526900. Kijk tevens ook eens 

op onze website www.adinternationalbv.com.  
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