
 
 

Senior Analist Quality Control-Laboratorium 

locatie Vlijmen (Noord-Brabant) 
 

Ben jij een kartrekker met ervaring binnen QC, ben je altijd op zoek naar verbetermogelijkheden en 

realiseer je die graag samen met je collega’s? Welkom bij Royal Sanders… 
 

Wie is Royal Sanders: 

Begonnen als zeepfabrikant in 1851, is Royal Sanders tegenwoordig één van de grootste private label-

leveranciers op het terrein van personal care in Europa. Vanuit onze site in Vlijmen ontwikkelen, 

produceren en distribueren wij een breed assortiment aan persoonlijke verzorgingsmiddelen zoals 

shampoo, crème, deodorant en parfum. Onze klanten zijn grote retailketens en een aantal bekende A-

merken. 

De bedrijfscultuur van Royal Sanders is hands on en no nonsense, er zijn korte communicatielijnen en 

onze 300 medewerkers hebben een sterke focus op ‘iedere dag beter’.  

Royal Sanders groeit al een flink aantal jaren op rij en verwacht de komende tijd nationaal en 

internationaal verder te groeien. 

Wat houdt de functie van Teamleader QC-Lab in: 

Ons QC-Lab zorgt voor het controleren en vrijgeven van de binnenkomende grondstoffen en van 

halffabrikaten en eindproducten. Het QC-Lab voert daartoe monsternames uit met de bijbehorende 

chemische, fysische, microbiologische en sensorische onderzoeken en analyses (waaronder GC en FTIR). 

Als het QC-Lab afwijkingen signaleert, gaat zij samen met de Productie op zoek naar 

verbetermogelijkheden. Ook beziet zij kritisch de door haar zelf gehanteerde methoden om deze verder 

te ontwikkelen.  

Voor ons QC-Lab zijn wij op korte termijn op zoek naar een energieke Senior Analist die fungeert als 

meewerkend voorman en rapporteert aan de Quality-Manager. Als Senior Analist zie je erop toe dat er 

door het QC-team (5 mensen in totaal) gewerkt wordt volgens de geldende procedures en instructies op 

het terrein van veiligheid, kwaliteit en productiviteit. Je draagt bij aan een prettige en professionele 

werksfeer waarbij de nadruk ligt op ‘iedere dag beter’. Daarnaast heb je een belangrijke rol in het proces 

van klachtafhandeling.  

Wij bieden je een fulltime baan met volop ontwikkelmogelijkheden, een competitief salaris en goede 

secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Wie wij zoeken: 

Je hebt een relevante MBO of HBO-opleiding gedaan en zo’n 5-10 jaar ervaring binnen QC. Je bent 

analytisch en je bent niet snel tevreden; je wilt je werk èn jezelf iedere dag weer verder verbeteren! Je 

bent zelfstandig, besluitvaardig en je kan goed met druk omgaan. Je bent pragmatisch en je 

communiceert makkelijk op verschillende niveaus. Je beheerst de Nederlandse èn de Engelse taal in 

woord en geschrift. Je reguliere werktijden zijn van 08.00 tot 16.45 uur.  

 

Interesse?  

Mail je CV en je motivatie naar hrm@royalsanders.nl. Als je vragen hebt of iemand van ons wilt spreken, 

kun je natuurlijk ook bellen naar Vera Dijkmans, Director HR & HSE, 073-5187 187.   

 

 

 
 

 

 

mailto:hrm@royalsanders.nl

