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Werken aan een kleurrijke toekomst? Dat doe je bij ons! 
Wij zijn GNT, een ambitieus en innovatief familiebedrijf met een informeel karakter dat de wereld 
kleur geeft! Wij zijn met ons merk EXBERRY® marktleider op het gebied van kleurende 
levensmiddelen voor het kleuren van voedsel en dranken. Onze kleuren zijn 100 % natuurlijk en 
worden bereid uit vruchten, groenten en planten.  
 
We zijn continu bezig om de ongekende mogelijkheden van kleurende levensmiddelen te vernieuwen 
en te verbeteren. Natuurlijk kan niemand in de wereld al dat moois beter produceren dan de natuur 
zelf, maar wij zijn wereldkampioen als het gaat om het inzetten van de opbrengsten van de natuur. 
We behouden zorgvuldig al het mooie en goede ervan. Hierdoor bieden we onze klanten de meest 
hoogwaardige en betrouwbare producten. Dat is wat ons iedere dag opnieuw motiveert!  
 
De belangrijkste ingrediënten voor het succes van GNT zijn onze medewerkers en hun onderlinge 
samenwerking. Wij geloven in teamwork en staan klaar voor elkaar, onze klanten, onze leverancier 
en onze partners. Dat maakt ons GNT.  
 
Omdat we groeien, zoeken we een fulltime: 

MICROBIOLOGISCH LABORANT  
Vind jij het een uitdaging om te werken in een dynamische omgeving? Ben jij in staat accuraat en 
kwaliteitsgericht te werken, beschik je over goede communicatieve vaardigheden en heb je 
het karakter van een team-player die ook zelfstandig kan werken? Dan ben jij de Laborant die wij 
zoeken! 
 
Het microbiologisch laboratorium valt onder de afdeling Quality Control. Binnen dit laboratorium 
worden diverse microbiologische analyses uitgevoerd voor vrijgave van grondstoffen, halffabricaten 
en eindproducten.  
 
Als microbiologisch laborant ben je verantwoordelijk voor: 

 Het uitvoeren van een juiste monstervoorbehandeling. 
 Het zelfstandig uitvoeren van microbiologische analyses waaronder onderzoek op pathogenen, 

(an)aerobe sporenvormers, gisten & schimmels en kiemtellingen. 
 Het uitvoeren van PCR-analyses. 
 Het monitoren van de hygiëne van de productie-omgeving door het nemen en meten van 

oppervlakte swaps en luchtmonsters volgens een Environmental Monitoring Plan (EMP). 
 Het uitvoeren van ringonderzoeken. 
 Het zorgdragen voor een juiste en nauwkeurige rapportage van de meetresultaten. 
 Het beheren van de voorraad reagentia, media en verbruiksartikelen. 
 Het ondersteunen van research projecten. 
 Het ondersteunen van meetmethode onderzoek. 
 Bijdrage leveren aan het continu verbeteren van processen door middel van operational 

excellence. 



Wat heb je in huis?  
Een afgeronde MLO of MAS opleiding, richting biologisch/medisch. 
 
Wat wij belangrijk vinden  
De GNT-waarden staan aan de basis van onze dagelijkse activiteiten. Daarom vinden we het belangrijk 
dat wij bij elkaar passen. Bij GNT werken mensen die ondernemend zijn en verantwoordelijkheid 
nemen. Klant- en servicegerichtheid staat natuurlijk voorop! We zetten altijd dat stapje extra om onze 
externe – en interne klanten de beste service te bieden. Daarnaast doen we alles wat we doen zo 
duurzaam mogelijk. We zijn open en eerlijk naar elkaar en halen het beste in elkaar naar boven.   
 
Wat wij je bieden  
 Een baan bij een succesvol en innovatief bedrijf.  
 Een fulltime bruto jaarsalaris tussen € 30.850,- tot € 44.070,- 
 26 vakantiedagen (mogelijkheid tot aankoop extra dagen). 
 Een gunstige pensioenregeling, met een minimale eigen bijdrage.  
 Een afwisselende functie in een moderne werkomgeving. 
 Volop kansen om jezelf te ontwikkelen en deel uit te maken van een boeiend bedrijf. 
 Een mooie bonusregeling; 
 Onbeperkt toegang tot online trainingen, zodat je aan je persoonlijke ontwikkeling kunt blijven 

werken; 
 We vinden duurzaamheid heel belangrijk. Daarom compenseren we - als onderdeel van onze 

arbeidsvoorwaarden – jouw CO2-voetafdruk.  
 Voordelig sporten bij een geselecteerde sportschool. 

 
Maak je toekomst kleurrijk! 
Past deze vacature bij jou? Stuur dan jouw motivatie, CV en vroegst mogelijke startdatum naar 
hrm@gnt-group.com. Je hoort zo spoedig mogelijk of je bent geselecteerd voor een 
kennismakingsgesprek. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. 
 
CREËER EEN KLEURRIJKE TOEKOMST! 


