
Wij zijn per direct op zoek naar een: 
 

Director of Manufacturing 
Voor 40 uur per week 

 
Heb jij ervaring in de life science? 

Ben jij besluitvaardig, daadkrachtig, slagvaardig en heb je ervaring in een eindverantwoordelijke rol? 

Om de groei en ontwikkeling van het bedrijf verder vorm te geven en ter versterking van het team zijn wij op zoek 
naar een Director of Manufacturing. 

Jouw Profiel 

• Aantal jaren ervaring in een eindverantwoordelijke functie; 
• Maximale expertise gericht op Life science 
• Je bent een overtuigende leider en People Manager; 
• Je bent een strateeg met een hands-on betrokkenheid bij de operatie; 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

Werkzaamheden 

• Je bent eindverantwoordelijk voor het operationele resultaat voor onze vestiging in Lelystad; 
• Je geeft direct leiding aan de leidinggevenden van de verschillende afdelingen en bent betrokken bij de 

gehele organisatie; 
• Ontwikkelen en bewaken van de strategie en het beleid van de vestiging; 
• Het maken en het uitvoeren van het productieplan; 
• Tevens verantwoordelijk voor het oprichten en organiseren van speciale klantprojecten; 
• Optimaliseren van processen en aanmoedigen van initiatieven hiertoe; 
• Je rapporteert aan de General Manager;. 

 
Bedrijfsprofiel: 
Micronic is een zelfstandige Nederlandse onderneming met het hoofdkantoor in Lelystad. In Nederland 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. 
In ruim 35 jaar heeft Micronic zich gespecialiseerd in de ontwikkeling, vervaardiging en de verkoop van zowel 
ongecodeerde als gecodeerde systemen voor monsteropslag. Onze producten vinden wereldwijd toepassing in 
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.  

 
Wat bieden wij? 
Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan waarin ruimte is om te groeien. Uiteraard bieden wij een passend 
salaris en zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Interesse? 
Stuur dan je cv en sollicitatiebrief naar 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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