SYNLAB Rotterdam is het grootste onafhankelijke milieulaboratoirum van Europa en is onderdeel van
SYNLAB Analytics & Services.

WE ZOEKEN:
Een kundige man/vrouw zonder 9 tot 5 mentaliteit, flexibel in inzetbaarheid. Je bent goed in staat om
zelfstandig te werken en beslissingen te nemen. Je neemt initiatief om de werkzaamheden regelmatig
te evalueren zodat de functie zich kan blijven ontwikkelen.
Verder heb je kennis van de processen in het laboratorium en kun je hoofd- en bijzaken goed van elkaar
scheiden.

Medewerker rapport validatie (M/V)
Dagdienst, schaal E

De functie:
Je bent verantwoordelijk voor de validatie, het vrijgeven van rapporten en het uitvoeren van een
algemene voortgangscontrole binnen het laboratorium op opdrachtniveau. Je rapporteert direct aan de
Technisch Directeur en werkt nauw samen met de afdeling CS.
Deze functie wordt samen met een collega ingevuld, het is dus een duobaan. In principe wordt het werk
verdeeld in een ochtenddienst en middagdienst. De piek van het werk ligt tussen 8.00 – 9.00 uur en ’s
middags voor 17.30 uur. Wanneer einde van maand in het weekend valt, wordt op zaterdag / zondag
na 15.00 uur nog gevalideerd. Je kunt vanuit huis werken. In het geval van verlof of andere afwezigheid
van je directe collega worden de werkzaamheden voor 100% ingevuld, de overige tijd voor 50%. Het is
mogelijk om deze functie te combineren met een andere functie (50%) in de organisatie.

Je capaciteiten:
• Je kunt snel en zorgvuldig werken.
• Kennis van de werking van Nautilus en goede basisvaardigheden met Excel zijn een vereiste.
• In deze functie wordt een beroep gedaan op je organisatorische capaciteiten, je affiniteit met
commercie en klantrelatie en je vermogen om goed samen te werken met je directe collega.
• Je kunt goed plannen en je past je makkelijk aan bij veranderende omstandigheden.
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
• De Engelse taal is geen probleem voor je.
• Een brede kennis van de binnen Synlab Rotterdam uitgevoerde testen is een pré.

Herken jij na het lezen van deze vacature jouw profiel? Reageer dan via de link op onze website!
Voor vragen met betrekking tot de functie kun je bij Jaap-Willem Hutter terecht, jaapwillem.hutter@synlab.com.

