
INTERNE SOLLICITATIE 

  

 De Stichting ‘Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname’ 

(CELOS) is een toonaangevend instituut voor toegepast en kwalitatief 

hoogwaardig onderzoek en dienstverlening in agrarische en bossystemen 

en draagt hiermee actief bij aan duurzame ontwikkeling 

 

 

Er bestaat plaatsingsmogelijkheid in het laboratorium voor houttechnologie voor een 
 

Voorman houtwerkhal 
 

Doel van de functie: 

Zorgdragen voor het praktische gedeelte van de werkzaamheden t.b.v. onderzoek, 

onderwijs en dienstverlening; dat dit goed en tijdig ten uitvoer wordt gebracht. Daarnaast is 

hij of zij verantwoordelijk voor een ordelijke werkhal, tijdig onderhoud van machines en 

apparatuur en beheer van de materiaalvoorraad. 

 

Hoofdtaken: 

- Ontwerpt en/of fabriceert (eenvoudige) onderdelen of proefstukken t.b.v. 

onderzoek/toepassingen voor CELOS, studenten van diverse opleidingsinstituten en 

voor derden; 

- Ontwerpt en/of fabriceert (eenvoudige) (proef-)opstellingen voor het uitvoeren van 

onderzoek; 

- Voert uit en/of rapporteert over allerlei (standaard)experimenten ter verkrijging van 

wetenschappelijke data over het gedrag van hout in gebruik en over productiemethoden; 

- Fabriceert samen met de medewerkers van de afdeling allerlei houtwaren voor 

educatieve en commerciële doeleinden; 

- Plant onderhoud van machines en apparatuur in de houtwerkhal en voert deze samen 

met de medewerkers uit; 

- Houdt voorraadbeheer bij van houtopslag in de houtwerkhal t.b.v. onderzoek en 

houtwaren; 

- Plant (in overleg) en houdt werkzaamheden in houtwerkhal bij op basis van de 

aangegeven prioriteiten. 

 

Opleiding: 

- Bij voorkeur een hogere opleiding, minimaal een afgerond NATIN-diploma, richting WTB; 

- Minimaal 3 jaar werkervaring, bij voorkeur in de houtindustrie. 

 

Functie-eisen: 

- Goede beheersing van diverse machinale houtbewerkingstechnieken; 

- Goede beheersing van diverse handmatige houtbewerkingstechnieken; 

- Goede beheersing van andere productietechnieken; 

- Basisinzicht in mechanisch gedrag van constructies; 

- Basisinzicht in werking van elektrische apparatuur gebruik in onderzoek; 

- Ervaring met MS Office voor eenvoudige data invoering en –bewerking; 

- Ervaring met het herkennen van houtsoorten; 

- Zelfstandig kunnen werken. 

 



Competenties en persoonlijke kenmerken 

- Ontwikkelingsgericht 

- Innovatief 

- Leergierig en meedenkend 

- Enthousiast en proactief 

- Probleemoplossend en kritisch 

- Netjes en nauwkeurig 

- Leerling en onderwijzer (didiactische vaardigheden) 

 

Reacties vergezeld van een CV, motivatiebrief en twee (2) referenties indienen bij het 

waarnemend hoofd HRM, mw. A. Ramsaroep BBA, Prof. Dr. Ir. Jan Ruinardlaan, 

Universiteitscomplex of per E-mail naar hrm@celos.sr.org. 

 

mailto:hrm@celos.sr.org

