
 

 

 
Disclaimer 

Wij zijn per direct op zoek naar een: 
 

Injection Molding Technician  
Voor 40 uur per week 

 
Heb je ervaring met spuitgieten en is het produceren van hoogwaardige en unieke kunststof producten jouw 
passie? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou! 
 
Deze functie als spuitgieter is beschikbaar bij Micronic in Lelystad. Micronic is een innovatief zelfstandig 
bedrijf dat producten voor het opslaan van samples (in het Nederlands monsters). De producten worden 
gebruikt door researchcentra en laboratoria die actief zijn op het gebied van humaan, veterinair en 
farmaceutisch onderzoek: Micronic is een begrip in de wereldwijde Life Science markt. 

Welke taken ga je uitvoeren? 

- Zelfstandig opstarten en bedienen van machines en robots 
- 1e lijn storingen oplossen en grotere storingen analyseren en toelichten 
- In- en uitbouwen van matrijzen op de machines 
- Uitvoeren kwaliteitscontroles en rapporteren bevindingen 
- Zorgdragen voor een tijdige grondstofbevoorrading van de spuitgietmachines 
- Uitvoeren sorteer en inpakwerkzaamheden 
- Uitvoeren van klein onderhoud aan spuitgietmachines, matrijzen en randapparatuur 
 
Micronic gaat de aankomende jaren investeren in het verbeteren van de molding organisatie en zal het 
aantal spuitgietmachines verder uitbreiden. Momenteel bestaat ons molding productie team uit circa 10 
personen. De werkzaamheden vinden plaats in een cleanroom. Hierbij horen werk- en hygiëne instructies 
die strikt opgevolgd moeten worden. Micronic werkt met verschoven diensten en een keer in de maand 
werken op een zaterdag. 
 
Functie eisen: 
- MBO werk en denkniveau in een technische (bij voorkeur mechanische) richting 
- Werkervaring in soortgelijke functie 
- Goede kennis van de Nederlandse en /of Engelse taal in woord en geschrift 
- Je bent kwaliteitsbewust en kunt nauwkeurig werken 
- Je ben communicatief en goed in overdragen van kennis  
- Je bent flexibel, komt je afspraken na en bent een echte aanpakker 
 
Bedrijfsprofiel: 
Micronic is een zelfstandige Nederlandse onderneming met het hoofdkantoor in Lelystad. In Lelystad 
vinden de meeste activiteiten plaats bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe producten, het produceren 
van kunststofproducten en het bouwen van fijnmechanische apparatuur. In de Verenigde Staten hebben wij 
ook een vestiging die voornamelijk de Amerikaanse markt bedient. 
 
Wat bieden wij? 
Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan waarin ruimte is om te groeien. Wij bieden zowel interne 
als externe opleidingen zodat je je binnen Micronic snel kan ontwikkelen. Uiteraard bieden wij een passend 
salaris en zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: extra roostervrij uren en ervarings vrije uren. 
 
Interesse? 
Stuur dan je cv en sollicitatiebrief naar: Micronic Holding B.V. t.a.v. Jessica Iske: jessica.iske@micronic.com. 
Voor vragen kun je bellen naar 0320-277073.    
Meer informatie over Micronic vind je op onze website www.micronic.com. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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