
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Baanbrekers Cleanroom Services zoeken wij met spoed een 

  

AFDELINGSLEIDER CLEANROOM (M/V) 
De afdelingsleider werkt bij Baanbrekers Cleanroom Services, een onderdeel van het Werkbedrijf van 

Baanbrekers. Hier geeft hij of zij samen met een collega-afdelingsleider en een aantal meewerkend voorlieden 

leiding aan de ruim vijftig medewerkers die onder geconditioneerde omstandigheden verpakkings- en 

assemblagewerkzaamheden uitvoeren voor de medische en farmaceutische industrie.  

 

Hij of zij is onder meer verantwoordelijk voor: 

 Een vlotte en correcte uitvoering van de productiewerkzaamheden. 

 De implementatie en uitvoering van het vastgestelde kwaliteitsbeleid op grond van  
NEN-ISO-normeringen. 

 Het gebruik van de juiste werkmethoden, een juiste uitvoering van bewerkingen en realisatie van 
productiewerkzaamheden binnen de gecalculeerde werkuren. 

 Het opstellen, bewaken en behalen van afdelingsdoelstellingen. 

 De vastgestelde kwalitatieve en kwantitatieve output en de algehele kwaliteit van het productieproces 
van de afdeling. 

  



 

> WIJ VRAGEN: 

 Een relevante opleiding op ruim mbo4-/hbo-niveau.   

 Leidinggevende en communicatieve vaardigheden. 

 Ervaring en/of aantoonbare affiniteit met cleanroomwerkzaamheden. 

 Kennis van NEN-ISO-normering 13485. 

 Een kwaliteitsgerichte opstelling. 

 Kunnen werken volgens strikte regels en procedures. 

 Een flexibele instelling.  

 Probleemoplossend en prioriterend vermogen. 
 

> WIJ BIEDEN: 

 Mooi en uitdagend werk in een innovatieve en moderne organisatie, die midden in de samenleving 
staat. 

 Een dienstverband van 36 uur per week. 

 Een salaris van maximaal 3.280 euro bruto per maand bij een volledige werkweek. 

 Een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. 

 Een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband.  

 De afdelingsleider cleanroom komt in dienst bij de Stichting Bevordering Werkgelegenheid  
Midden-Langstraat (SBW). Vanuit SBW wordt hij of zij gedetacheerd naar Baanbrekers. 

 

> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 

 

> Meer weten over Baanbrekers Cleanroom Services?  

Kijk dan op www.cleanroomservices.nl.  

 

> Meer weten over Baanbrekers?  

Kijk dan op www.baanbrekers.org.  

 

> Wil je meer weten over deze functie?  

Bel of mail dan naar Jos Oude Egberink, manager Werkbedrijf,  

0416 67 15 26, josoudeegberink@baanbrekers.org.  

 

> Wil je solliciteren?  

Stuur je brief en CV naar:  

SBW, t.a.v. P&O, Postbus 266, 5140 AG Waalwijk.  

Mailen kan ook: sollicitatie@baanbrekers.org . 
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