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Functionele benaming : Meewerkend teamleider 
 
 
1. Kern van de functie 
 
Je laat MILAB optimaal functioneren binnen de gestelde strategische en budgettaire doelen. Je geeft 
leiding aan het team, motiveert en coacht de medewerkers.  
Als teamleider van MILAB heb je tevens kwaliteitstaken op het gebied van o.a. interne audits, 
kalibraties, accreditatie conform ISO 17025 en ben je bereid je collega’s te ondersteunen in het 
uitvoeren van standaard en niet-standaard laboratoriumonderzoek. 
 
2. Plaats in de organisatie  
 
Direct leidinggevende  : Directeur; 
Medewerkers  : Team MILAB: 3 laboranten en 3 ondersteunde medewerkers. 
 
3. Taken/resultaten 
 
Verantwoordelijkheden / Teamleider 
Je bent uitvoerend verantwoordelijk voor het complete financiële-, kwaliteits- en personeelsbeleid 
van het geaccrediteerd civieltechnisch laboratorium, met als kern de analytische 
eindverantwoordelijkheid. Het managen van projectdoelstellingen: naleven van doorlooptijden en 
borgen van levertermijnen door het goed inplannen van de te verrichten laboratoriumonderzoeken.  
 
Je geeft inzicht en advies t.b.v. beleidsvorming op gebied van organisatie- en marktontwikkelingen 
van laboratoria die onderzoek doen naar (secundaire)bouwgrondstoffen. 
Je signaleert knelpunten in onder andere de beschikbaarheid van resources en productiecapaciteit in 
combinatie met het bieden van oplossingen. 
 
Je zorgt voor een goede samenwerking en besluitvorming binnen het team. 
Je hebt de algemene leiding over de medewerkers van MILAB, de verantwoording van de 
bedrijfsvoering en je koppelt dit terug aan de directeur. 
Je voert periodiek functionerings- en beoordelingsgesprekken.  
Je volgt ontwikkelingen van alle facetten van het gehele bedrijf, houdt het kennisniveau van het lab 
op peil, dan wel breidt dit uit. 
Je bent lid van diverse commissies, ter verbreding van de kennis en het netwerk van MILAB.  
Je onderhoudt contact met klanten en ondersteunt bij het werven van nieuwe klanten. 
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Uitvoerend / Meewerkend 

• Uitvoeren van kwaliteitsproeven en -onderzoek op basis van wet- en regelgeving;  

• Je werkt mee aan het gehele analysetraject van planning, monstervoorbehandeling tot en 
met rapportage; 

• Bewaken van kwaliteit; opstellen , implementeren en opvolgen van (geldende) procedures 
en verbetertrajecten; 

• Operationele uitdagingen aanpakken en oplossen; 

• Signaleren van problemen, onderzoeken van belangrijke gegevens en verbanden leggen 
tussen gegevens om de mogelijke oorzaken van problemen te vinden; 

• Interne kwaliteitscontroles uitvoeren; 

• De markt volgen, met oog voor risico’s en kansen; 

• Behandelen en afhandelen van klachten en maatregelen; 

• Uitvoeren van interne audits; 

• Begeleiden audits Raad voor Accreditatie; 

• Monitoren KPI’s; 

• Directie periodiek voorzien van managementinformatie en de actuele kwaliteitsstatus. 
 
4. Bekwaamheidseisen 
 
HBO denk- en werkniveau. 
Kennis van NEN-EN-normen, RAW normen, beoordelingsrichtlijnen en, Bouwproductenverordening. 
 
Kernkwaliteiten voor deze functie zijn: 

- Besluitvaardigheid; 
- Coachen; 
- Zelfstandig / Pro-actief handelen; 
- Overtuigingskracht; 
- Resultaatgerichtheid; 
- Doenersmentaliteit; 
- Analytisch denken; 
- Overzicht/ Helicopterview. 

 
 


