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(Analytisch-) Chemicus
Wie zoeken wij
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een creatieve en inventieve (Analytisch-)
Chemicus met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en affiniteit met instrumentele
chemische analyse. Het takenpakket zal worden aangepast op ervaring en opleidingsniveau
en onder anderen bestaan uit:
- Het uitvoeren van diverse analyses op een groot aantal verschillende apparaten
- Het up-to-date houden, verbeteren en ontwikkelen van apparatuur en methoden
- Het uitvoeren van onderhoud en oplossen van problemen met apparatuur en
analyses
- Klanten adviseren en ondersteunen
Wie zijn wij
Isolab is een klein laboratorium dat internationaal bekend staat om zijn hoogwaardige
stabiele isotopenanalyses en aanverwante (geo-) chemische analyses. Onder onze klanten
bevinden zich zowel multinationals als onderzoeksinstellingen en adviesbureaus. Isolab
beschikt over een grote hoeveelheid moderne analyse apparatuur waaronder verschillende
Isotopen Ratio Massa Spectrometers ( IRMS ), Diverse gaschromatografen waaronder ook
een multidimentionale GCxGC en MDGC, Elemental Analyzers, een TOC analyzer en enkele
zelf ontwikkelde apparaten.
Wat hebben we te bieden
- Lange termijn dienstverband, waarbij je start met een jaarcontract
- Een leuke baan in een klein team waar eigen inbreng en inventiviteit sterk op prijs
worden gesteld
- Mogelijkheid tot het volgen van cursussen
- Uitstekend salaris
Wat verwachten we van jou
- Een afgeronde opleiding op HBO of WO niveau in een relevante studierichting, zoals
bijvoorbeeld (Geo-) Chemie, Laboratoriumtechniek of Natuurkunde
- Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
- Zorgvuldigheid, analytisch denkvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel
- Twee rechter handen
- Kennis van Excel en enige ervaring met programmeren is een pré
Heb je interesse?
Je kunt solliciteren door een motivatie + CV zo spoedig mogelijk te sturen naar:
Bart van der Haven (vanderhaven@isolab.com) telefoon: 0345620120
Voor meer informatie over deze vacature kun je het bovenstaande telefoonnummer bellen.

