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Vacature  medewerker spoelkeuken 
Participatiebaan 

Organisatie  

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is een internationaal georiënteerde universiteit die 

behoort tot de Europese top. Onderzoekers en docenten in tal van vakgebieden zijn 

gepassioneerd voor hun werk. Bij de Rijksuniversiteit werken momenteel maar liefst 

5600 medewerkers!   

Ben jij opzoek naar een participatiebaan waarbij jij echt verantwoordelijkheid krijgt bij 

één van de oudste organisaties van Nederland? Zoek je werk in een leuk team en ben je 

gewend om ordelijk en netjes te werken dan is de functie medewerker spoelkeuken iets 

voor jou.  

Functieomschrijving  

Bij het instituut Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology (GBB) zijn wij op 

zoek naar een enthousiaste spoelkeuken medewerker. Als medewerker spoelkeuken 

zorg jij, samen met nog een andere collega dat er altijd genoeg werkvoorraad is voor 

het laboratorium.  

Werkzaamheden die behoren tot jouw functie:  

- glaswerk ophalen van de afdeling 

- spoelmachine inpakken/uitpakken 

- glaswerk voorzien van doppen en opbergen in rekken 

- erlenmeyers voorzien van wattenproppen 

- glaswerk autoclaveren  

- labjassen verzamelen voor de wasserette, legen, steriliseren, sorteren en op maat 

opbergen (eens per 14 dagen) 

- bestellingen van watten en schoonmaakmiddel voor wasmachines (incidenteel) 

- schoonmaak en onderhoud van de spoelmachine, werkbladen, kasten en planken. 

Functie-eisen:  

- Je voelt je verantwoordelijk in je werk 

- Je staat voor je collega’s klaar  

- Je werkt geordend en netjes en neemt de veiligheidsvoorschriften in acht.  

Arbeidsvoorwaarden  

De Rijksuniversiteit Groningen zet zich in om banen te creëren voor mensen die vallen 

onder de doelgroep van de Participatiewet. Tot deze doelgroep behoren mensen die 

geregistreerd staan in het doelgroepenregister, kunnen werken, maar die daarbij wel 

ondersteuning nodig hebben. De sollicitanten voor deze functie dienen tot deze 

doelgroep te behoren. Je begint met een proefplaatsing van 2 maanden met behoud 

van uitkering. Met wederzijds goedvinden gaat dit over naar een aanstelling voor 6 

maanden, met mogelijkheid tot verlenging. De inschaling gebeurt aan de hand van de 

loonschaal in het kader van de participatiewet, dit is schaal 1 van de participatiewet, 

tabel 4,4 Cao Nederlandse Universiteiten.  

 

Geïnteresseerd?  

Je kunt solliciteren door middel van je sollicitatiebrief en curriculum vitae voor 

10 februari te verzenden naar m.d.bouma@rug.nl   

Voor meer informatie kun je mailen met: 

Harma Karsens, Technician h.a.karsens@rug.nl of Miranda Bouma, HR-Assistent, 

m.d.bouma@rug.nl  
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