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VACATURE  
LABORATORY TECHNICIAN FOOD TECHNOLOGY 

 
 

Het Polytechnic College Suriname is een groeiende dynamische instelling die dagelijks 
onderhevig is aan verschillende uitdagingen. Met 11 HBO en 2 Masters Opleidingen is zij een 
van de weinige onderwijsinstellingen in Suriname die ISO gecertificeerd is.  
Het instituut biedt zijn klanten brede, gedegen en herkenbare hoger beroepsopleidingen 
aan met een goed beroepsperspectief. Wij willen op een marktgerichte, efficiënte manier 
bijdragen aan de persoonlijkheidsvorming van de klant, met de nadruk op een hoog 
kwalitatief rendement. 
Daarvoor zijn wij op zoek voor de College of Agriculture & Health naar een: 
 
 

Laboratory Technician  voor het programma Food Technology 
         
Deze is verantwoordelijk voor: 
♦ Een schone en veilige werkomgeving; 
♦ Het opzetten van experimenten voor studenten in samenspraak met docenten; 
♦ Assistentie bij experimenten van studenten; 
♦ Rapportage resultaten van experimenten; 
♦ Het beheer en onderhoud van het Food Laboratorium; 
♦ Algemeen laboratorium management en stockbeheer; 
♦ De upgrade en innovatie van de faciliteiten en processen ten behoeve van het onderwijs 

en diensten; 
♦ Het opzetten, beheren en uitvoeren van procedures van het Food Laboratorium; 

 

Werktijden: 
Maandag t/m donderdag van 07.30 -15.00u 
vrijdag van 07.30 – 14.30u. 
De onderwijsuren zijn van maandag t/m vrijdag van 18.00 – 21.00u. 
De werktijden worden in overleg met de leidinggevende vastgesteld. 
 
Vereisten:  

• MBO+ opleiding met minimaal twee jaar werkervaring; 
• kennis van chemische processen, microbiologie en bacteriën (affiniteit met 
de food industrie is een pré);             
• stressbestendig zijn; 
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• aantoonbare en uitstekende communicatieve vaardigheden (in woord en                  
              geschrift; 
• affiniteit met kennisoverdracht; 
• zelfstandig kunnen werken; 
• kennis van de verschillende laboratorium apparatuur; 
• leergierig zijn; 
• proactieve en servicegerichte werkhouding;  
• een representatief voorkomen. 
 

Wij hebben te bieden: 
♦ Een unieke dynamische werkomgeving 
♦ Een prettige en informele werksfeer 

 
Spreekt deze vacature u aan en bent u klaar voor een nieuwe uitdaging? 
Kunt u uw sollicitatiebrief en CV richten aan:  

• PTC, University of Applied Sciences 
• t.a.v. de Human Resource Manager 
• Slangenhoutstraat 99 a 
• Tel: 402509 
• E-mail: hrm@ptc.edu.sr en/of info@ptc.edu.sr 
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