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Werken bij PLIXXENT B.V. (Foxhol, Groningen) betekent de vrijheid hebben om je eigen ideeën te uiten, jezelf te 

ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen en te krijgen. Als medewerker Quality Control start je de dag met een 

kop koffie/thee om daarna in teamverband de producten van de afgelopen 12 uur te testen en te keuren op kwaliteit. Een 

onderdeel van deze dagelijkse keuringen is het maken van het eindproduct om samen met je collega ’s van de afdeling 

Operations deze producten te optimaliseren voor het beste resultaat voor onze klanten. Daarnaast werk je aan projecten, 

zoals het ontwikkelen van nieuwe analysemethodes om de productie efficiënter te ondersteunen, of werk je samen met je 

internationale collega’s aan een project voor het verbeteren van processen en analysetechnieken.  

 
WAT GA JE DOEN? 
Als medewerker Quality Control kom je te werken op onze locatie in Foxhol, Groningen. Je bent onderdeel van het QC- 

team die onderdeel is van de totale R&D afdeling (Senior Developers, Engineers en QC-medewerkers). Je bent 

verantwoordelijk voor het uitvoeren van gestandaardiseerde bepalingen en controles, het opstellen van bijstellings-

recepturen en je werkt met gangbare automatiseringshulpmiddelen. Je rapporteert aan de Research & Development 

Manager.   

 
Daarnaast heb je de volgende verantwoordelijkheden en taken:  

▪ Vaststellen of productmonsters aan de gestelde specificaties voldoen; 

▪ Registreren en rapporteren van controleresultaten; 

▪ Bijdragen aan de verbetering van het kwaliteitscontrole-proces; 

▪ Afwikkelen van lopende aangelegenheden bij afwezigheid senior medewerker QC; 

▪ Bij afwijkingen actie ondernemen;  

▪ Naleven van regels en werkvoorschriften, op het gebied van veiligheid, kwaliteit, milieu en netheid; 

▪ Bijhouden van relevante technische en chemische kennis; 

▪ Bewaken en bijhouden van laboratoriumchemicaliën; 

▪ Uitvoeren en bijhouden van kalibraties plus registratie;  

▪ Ondersteunen bij klachten en meedenken in oplossingen;  

▪ Ondersteunen van de R&D afdeling bij nieuwe ontwikkelingen. 

 
WIE ZOEKEN WE? 
▪ Je hebt een HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur HLO); 

▪ Je hebt affiniteit met polyurethaanchemie;  

▪ Je hebt ervaring met analysemethoden (analytisch als zowel fysisch);  

▪ Je beschikt over goede kennis en hebt ervaring met relevante ERP systemen en affiniteit met digitaal lab; 

▪ Je bent nauwkeurig in het verwerken van gegevens en werkt gestructureerd;  

▪ Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal, zowel schriftelijk als mondeling;  

▪ Je bent zelfstandig, analytisch, oplossingsgericht en proactief;  

▪ Je kunt goed schakelen tussen verschillende werkzaamheden;   

▪ Je hebt een hands-on mentaliteit en goede communicatieve en sociale vaardigheden; 
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WIE ZIJN WIJ? 
Bij PLIXXENT B.V. bieden we je een moderne werkomgeving en alle voordelen van een middelgroot internationaal bedrijf 

in de startup modus. Samen met een zeer gemotiveerd team van ongeveer 320 medewerkers op locaties in Duitsland, 

Denemarken, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, werken wij op hoog niveau. 

De PLIXXENT Groep biedt innovatieve technologieën op basis van polyurethaan. Als specialist voor 

standaardoplossingen en op maat gemaakte systemen, begeleiden wij onze klanten door de gehele waardeketen: van het 

eerste advies tot de after-sales ondersteuning. Diepgaande knowhow in de ontwikkeling, productie en verwerking van 

polyurethaan, flexibiliteit bij de aankoop van grondstoffen en een Europees team met tientallen jaren ervaring maken van 

ons een betrouwbare partner van hoge kwaliteit en een aantrekkelijke werkgever met veel carrièremogelijkheden! 

WAT BIEDEN WE? 
Als je bij PLIXXENT B.V. gaat werken, bieden we je een informele werksfeer, een goed salaris, veel vakantiedagen, 

bonussen, de mogelijkheid om thuis te werken en nog veel meer!  

WORD DEEL VAN ONS TEAM 
We kijken uit naar je sollicitatie! Mocht je nog vragen hebben, neem telefonisch contact op via 0598-317911.  

Of solliciteer direct en stuur je CV en motivatie (als Pdf-bestand) naar career@plixxent.com. 

 
 

APPLY NOW!   
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