SYNLAB Analytics & Services B.V. groeit verder; we ontdekken nieuwe markten en nieuwe
uitdagingen. Deze ontwikkelingen zullen begeleid moeten worden. Ben jij de analist die een
bijdrage kan leveren aan de analyses van een instrumentele afdeling en vind je het leuk om een
teamprestatie te leveren op gebied van productie en continue verbetering? Lees dan verder voor
onze vacature en jouw nieuwe baan. Meer informatie vind je op onze website.

Analist MLO dagdienst of ploegendienst

SYNLAB Analytics & Services B.V. is voor diverse afdelingen op zoek naar analisten zowel in
dagdienst als in ploegendienst.
Kan je jezelf vinden in onderstaande beschrijving? Laat het ons dan weten!
Werkzaamheden
Het uitvoeren van voorbereidende – en analysewerkzaamheden
Na een inwerkperiode zul je zelfstandig analyses uitvoeren
Het uitvoeren van validatieonderzoeken
Het onderhouden van de apparatuur
Het verbeteren van de bestaande toegepaste methoden
Je herkent jezelf in het volgende profiel
Minimaal BBL4 werk- en denkniveau en de bereidheid om veel te leren
Kennis van EU analyse PAK/PCB, ICP-MS, kwik, gaschromatografie, ionchromatografie of
autoanalyzers en TOC analyzers
Je vindt het leuk om samen met je collega’s het werk in te plannen en af te ronden
Je bent productiegericht
Je hebt ervaring met werken in een laboratoriumomgeving
Je bent flexibel qua inzet en werkplek
Je doorziet problemen en lost deze in eerste instantie zelf op
Je ziet knelpunten en biedt hiervoor verbeteringen aan
Problemen in productie bespreek je met collega’s en leidinggevenden
Je houdt overzicht op de voortgang van het werk en grijpt in als je ziet dat het werk niet af
dreigt te komen
Je werkt met veel verschillende collega’s en kunt goed communiceren
Bij plotselinge werkdruk kun je snel omschakelen en inspringen op de plaatsen waar dat nodig
is
Algemeen
Werken volgens de eisen die gelden binnen het laboratorium als het gaat om kwaliteit,
veiligheid en orde en netheid
Signaleren van onveilige situaties en actie ondernemen
Actieve deelname aan verbeteringen

Ben je enthousiast?
We nodigen je uit om te solliciteren via de link op onze website. Wil je bij de opmerkingen
vermelden of je in de dagdienst of in de ploegendienst wil werken.
Wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met Rianne Bloemendal,
010-2314703.

