
 

 

          Curriculum Vitae 

Personalia 
 
Achternaam Slagter  
Voornamen Geert  
Roepnaam Gert  
Adres Schoenerstraat 2  
Postcode 9642 NJ  
Woonplaats Veendam  
Telefoonnummer  0598-631070 
Mobiele nummer 06-14432120  
Emailadres gert@ikwilaanhetwerk.nu  
Geboortedatum 19-07-1967 
Geboorteplaats  Meppel  
Burgerlijke staat Gehuwd   
Nationaliteit Nederlandse 
Rijbewijs BE   
Website www.ikwilaanhetwerk.nu 
 

 
Opleiding en cursus 
 
2019 Cursus ISO-17025:2018 Algemene eisen voor de competentie van test- en 

kalibratielaboratoria 
2017   EHBO 
2013   Basiscursus leidinggeven Hanze Hogeschool Groningen 
2013   VCA-VOL 
2012   Nogepa 1.4. Certificaat Gasmeetdeskundige 
2000-2002 MLO, (Middelbaar Laboratorium Onderwijs avondschool) met diploma 

Vakkenpakket: Natuurkunde (theorie + praktijk), Wiskunde, Analytische chemie 
(theorie + praktijk), Organische chemie (theorie + praktijk), Microbiologie (theorie + 
praktijk), Biologie (theorie + praktijk). Voor de overige vakken dispensatie op basis 
van werkervaring 

1990-1991   Cursus Kwaliteitsinzicht B, met getuigschrift 
1983-1985   KMLO,(Kort Middelbaar Laboratorium Onderwijs) met diploma 

Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Lich. Oefening, Expressie, Wiskunde, 
Natuurkunde (theorie + praktijk), Biologie (theorie +praktijk), Analytische chemie 
(theorie + praktijk), Organische chemie (theorie + praktijk), Microbiologie (theorie + 
praktijk) 

1979-1983   MAVO-D, met diploma 
Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie 

 

 
Profiel  
 
Je kunt mij omschrijven als een hardwerkend, goedlachs en communicatief, sociaal vaardig 
persoon. Ik ben iemand die zelfstandig en initiatiefrijk ingesteld is, maar kan zeer goed in een 
team werken. Door jarenlange werkervaring heb ik mensenkennis en ruime expertise 
opgebouwd in mijn vakgebied. Ik kan probleemoplossend denken en heb een sterk analytisch 
vermogen. Ik zoek een langdurige verbintenis met de werkgever waaraan ik dan ook zeer 
loyaal ben.  

  



 

 

Werkervaring  
 
Airogroup B.V. 
Aard bedrijf Ontwikkelen en produceren duurzame smeermiddelen, huishoudmiddelen, 

cosmetica en desinfectie middelen 
Functie Laboratory & QA Manager 
Periode maart 2020 – heden  
 
Functieomschrijving 

 Dagelijkse coördinatie en aansturing R&D laboratorium (3 fte) 
 Opzetten kwaliteitssysteem en zorgdragen voor certificering volgens IFS HPC 
 Kwaliteitsmanager (rol) / Voorzitter HACCP team / Interne auditor 
 Adviseren directie inzake kwaliteit, Arbo en milieu 
 R&D activiteiten: prototyping, analyse, productie 
 Aannemen en begeleiden stagiairs (bevoegd praktijkexaminator) 
 Aankopen voorraden en instrumentarium laboratorium 

 

British American Tobacco Niemeyer 
Aard bedrijf  producent tabak (shag) 
Functie  Lab Coördinator 
Periode  mei 2015 – februari 2020 
 
Functieomschrijving 

 Dagelijkse coördinatie en aansturing laboratorium (5 fte) 
 Aannemen en begeleiden stagiairs (bevoegd praktijkexaminator) 
 Uitvoeren analyses, controle resultaten, vrijgave en rapportage 
 Actueel houden LIMS, bijhouden kwaliteitssysteem volgens ISO-17025  

(Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria) 
 Deelname cross-checks, valideren methoden en apparatuur, optimalisatieprojecten 
 Zorgdragen voor jaarlijkse (her)accreditatie door de Raad van Accreditatie 
 Onderhouden contacten Europese laboratoria binnen BAT (harmonisatie methoden) 
 Aankopen voorraden en instrumentarium 

 
Philips Consumer Products 
Aard bedrijf  producent consumenten elektronica 
Functie  Chemical Analyst, afdeling Technical Expert Group 
Periode  september 2013 – juli 2014 
 
Functieomschrijving 

 Onderzoeken consumentenklachten en productievragen wereldwijd 
 Onderzoeken concurrentiemonsters 
 Specifiek gericht op vragen over plastics/polymeren 

 
 
  



 

 

 
Periode:    2004 tot en met 2013 bij de volgende bedrijven: 
Rohm and Haas en  
Dow Chemicals   Functie: Senior lab-technician vast contract 
Norit Klazienaveen  Functie: chemisch analist 5-ploegen via tijdelijk contract 
Suikerunie Groningen Functie: lid van Emissieteam via uitzendbureau 
Hovex Veendam  Functie: procestechnoloog via uitzendbureau 
ABL Assen   Functie: chemisch analist via tijdelijk contract 
Nedmag Veendam  Functie: chemisch analist via uitzendbureau 
Akzo Nobel Delfzijl  Functie: chemisch analist via uitzendbureau 
Hycail Noordhorn  Functie: chemisch analist 5-ploegen met vast contract 
 

 
Avebe 
Aard bedrijf  Aardappelzetmeel en derivaten producent 
Functie  Chemisch analist in 5-ploegendienst 
Periode  1986 - 2004 
 
Functieomschrijving 

 Dagelijkse proces- en eindcontrole productieproces 
 Goedkeuren en vrijgave product 
 Kalibratie en onderhoud analyseapparatuur 
 Participeren in overlegstructuur met management, productie 
 Afhandeling klachtmonsters 
 Ontwikkeling en optimalisatie meetmethodes 
 Opleiden / begeleiden procesoperators (lab-technieken), stagiaires en nieuwe 

medewerkers 
 

 
Aard bedrijf  Eigen bedrijf in webdesign 
Functie  Webdesigner / eigenaar 
Periode  2003 - 2014 
 
Functieomschrijving 

 Ontwerpen internetpagina’s 
 Advisering en uitvoering 

 
 

Computerkennis  
MS-Office, Word, Excel, PowerPoint 
SAP  
Tiamo 
Chemstation 
 
Talenkennis 
Nederlands uitstekend in woord en uitstekend in geschrift 
Engels  goed in woord en goed in geschrift 
Duits   goed in woord en goed in geschrift 
 
Hobby’s 
Lezen,  
Webdesign 
Muziek (bespelen instrument in orkestverband) 
 


