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 Microbiologie:

Microbiologisch Analist (Avondploeg 5-32 uur)
Je werkt in een team om samen een bijdrage te leveren aan veiliger en beter voedsel voor mens en dier.
De afdeling microbiologie is een dynamische en veelzijdige afdeling binnen Nutrilab. We ontvangen een
breed scala aan monsters uit de food en feed markt. Deze monsters worden geanalyseerd op algemene
kwaliteitsparameters, zoals het algemeen kiemgetal, enterobacteriaceae, gisten en schimmels. Verder
worden er ook verschillende pathogenen geanalyseerd zoals Salmonella, Listeria monocytogenes en
campylobacter. Er worden verschillende technieken gebruikt zoals de gietplaatmethode,
strijkplaatmethode, PCR, waterfiltratie, etc.
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:
 Je kunt goed omgaan met druk en stress.
 Je werkt taakgericht en weet van aanpakken.
 Je bent goed in plannen en organiseren.
 Je 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 / Microbiologisch analist
 Werkervaring met microbiologie in de diervoeding / levensmiddelen sector.
 Je hebt enige ervaring met een LIMS of bent bereid dat te leren.
 Je bent flexibel.
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.
Avondploeg:
 Je werkt in de avonden, tussen 16:00 en 22:00.
 De werkzaamheden vinden plaats op: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.
 Vast rooster, dus je weet waar je aan toe bent.
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.

