
                                                                                         

     Vacature 
 
KNN Cellulose BV is een jong en innovatief bedrijf gevestigd in Leeuwarden en Groningen. Bij KNN Cellulose BV 
werken we aan een duurzame wereld door producten te maken uit tertiaire cellulose (papiervezels ge-upcycled 
uit afval). Zo recyclen we bijvoorbeeld toiletpapier en maken daarvan een hoogwaardig product. Dit is ons 
product Recell®. Recell® wordt onder andere gebruikt bij de aanleg van nieuwe wegen. Zo vind je onze Recell® 
al in fietspaden en wegen in onder andere Amsterdam, Utrecht, Leeuwarden en Groningen.  
 
Momenteel werken we aan de productieopschaling en verdere marktintroductie van Recell® binnen o.a. de 
bouwsector (asfalt, isolatie, bio-composieten en beton) en in de chemische industrie (als vervanger voor 
fossiele grondstoffen). Research & Development van Recell® binnen deze markten is daarnaast volop gaande. 
Onze ambitie is om het product Recell® verder te ontwikkelen en te optimaliseren tot een volwaardige 
grondstof binnen de circulaire economie. Daarom zijn wij voor ons kantoor in Groningen op korte termijn op 
zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste: 

 

(junior) Technoloog (32 uur p/w) 
 
De werkzaamheden die je kunt verwachten zijn o.a.: 

- Uitvoeren, besturen en analyseren van pilotprocessen i.s.m. je leidinggevende  
- Bewaken en controleren van diverse productkwaliteiten 
- Optimaliseren en ontwikkelen van processen en producten  
- Verrichten van onderhoud en reparaties aan machines en lab-apparatuur 
- Werken met specialistische proces- en analyseapparatuur (o.a. spectrofotometer, HPLC,  

microbiologie, fractionering) 
- Ruimte voor ontwikkelen eigen methodes 
- Ruimte voor verder uitbreiden laboratorium en testopstellingen 

 
Je komt te werken in een compact team binnen een platte organisatie met korte lijnen. Bovenstaande 
activiteiten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met je leidinggevende.  
 
Wat wij zoeken: 

- Aanpakker met zeer praktische instelling/hands-on mentaliteit die er niet voor terugdeinst nieuwe 
activiteiten op te pakken 

- Je hebt een relevantie opleiding zoals: bio-/chemische technologie, laboratorium analist, 
procestechniek 

- MBO+ of HBO werk- en denkniveau verkregen door opleiding en/of relevante werkervaring 
- Analytisch en exacte werker met een groot verantwoordelijkheidsgevoel 
- Je kunt zelfstandig werken maar ook in teamverband, je neemt zelf initiatief 
- Je hebt ervaring met (veilig) werken in een laboratorium 
- Je hebt goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en bent communicatief vaardig 
- Je bent woonachting in de omgeving van Groningen 
- Affiniteit met duurzaamheid en circulaire economie is een must 

 
Wat je van ons kan verwachten: 

- Prettige collegiale maar ook doelgerichte werksfeer 
- Marktconform salaris 
- Je krijgt om te beginnen een jaarcontract 
- Ruimte voor eigen inbreng en initiatieven 
- Werken voor een jong, innovatief en groeiend bedrijf met korte lijnen 
- Bedrijfsborrels  

 



Spreekt deze functie jou aan en heb je affiniteit met de biobased/circulaire economie?  
Stuur dan nu je CV en motivatie naar m.lamain@recell.eu. Voor meer info kun je mailen of bellen naar 085-
0711925 en vragen naar Yme Flapper of Miranda Lamain.  
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