Nutrilab is een gespecialiseerd commercieel laboratorium met een heldere visie op voedselveiligheid.
Dankzij een klantgerichte aanpak en voortdurende investeringen in kennis en technologie heeft
Nutrilab zich kunnen ontwikkelen als partner in voedselveiligheid voor bedrijven en organisaties actief
in de Agrofood sector. Nutrilab is een sterke speler voor onderzoek van voedingswaarde, allergenen,
GMO, contaminanten en mycotoxinen alsmede voor microbiologisch en microscopisch onderzoek. Voor
versterking van ons team zijn wij op zoek naar een medewerker voor de afdeling Instrumenteel:

Chemisch Analist (40 uur)
Je werkt in een team om samen een bijdrage te leveren aan veiliger en beter voedsel voor mens en dier.
De afdeling Instrumenteel is uitgerust met o.a. HPLC, GC, LC-MS, GC-MS, ICP-OES, ICP-MS, Hg-analyzer en
Ionchromatografie. Het is een veelzijdige afdeling binnen Nutrilab waar je gaat werken met veel
verschillende technieken. Het laboratorium is zodanig georganiseerd dat je hele traject van de analyse
uitvoert, van voorbewerking tot en met het verwerken van de resultaten in LIMS. Je wordt ingewerkt op
meerdere van deze technieken. Door een roulatieschema blijft het werk afwisselend en uitdagend.
Wie ben jij?
Wij zoeken enthousiaste mensen die een positieve bijdrage leveren aan ons team. Je werkt
nauwkeuring, je zoekt uitdaging en bent creatief. Verder herken je je in onderstaand profiel:
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kunt goed omgaan met druk en stress.
werkt taakgericht en weet van aanpakken.
bent goed in plannen en organiseren.
bent bereid om nieuwe dingen te leren en kunt goed in teamverband werken.

Verder vinden wij de volgende dingen belangrijk:




Minimaal een relevante MBO-4 opleiding, zoals Laboratorium / Chemisch Analist.
Je hebt enige ervaring met een LIMS of bent bereid dat te leren.
Af en toe overwerken is voor jou geen probleem.

Wat bieden wij?
 Een leuke baan in een groeiende organisatie.
 Afwisselende werkzaamheden en de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen.
 Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
 Een prettige en collegiale werksfeer.
Je kunt je sollicitatie richten aan Nutrilab, afdeling HR, t.a.v. Mw. J. Koolen sollicitaties@nutrilab.nl.
Voor meer informatie kun je bellen met T. Boogaard, operationeel manager van het laboratorium:
0183-446302.

