SYNLAB Rotterdam is het grootste onafhankelijke milieulaboratoirum van Europa en is onderdeel van
SYNLAB Analytics & Services.
Zoek jij een energieke omgeving waarin je mee kunt groeien met een ambitieuze organisatie en met
je werk bijdraagt aan een belangrijk maatschappelijk doel … een gezonde en veilige leefomgeving?
Ben jij de IT-specialist met laboratorium affiniteit die verder wil bouwen aan ons geautomatiseerde
LIMS proces?
Wil jij daarnaast werken in een internationale organisatie? Dan zoeken we jou…!

LIMS configuratie specialist / Junior IT-ontwikkelaar
SYNLAB Analytics & Services B.V. is, voor de afdeling IT op zoek naar een LIMS-configuratie specialist/
Junior IT-ontwikkelaar voor 38,75 uur per week.
De IT-specialist werkt op het snijvlak van het Laboratorium en de afdeling ICT. Je komt te werken met
een LIMS-systeem waarbij je in samenwerking met de analisten van het laboratorium configuraties
voor het geautomatiseerde LIMS-proces gaat bouwen. Tevens zal je ontwikkelwerkzaamheden gaan
uitvoeren m.b.t. de verdere automatisering van het LIMS-systeem. Je komt te werken binnen een
team van goed gekwalificeerde IT-medewerkers die jou in je verdere groei en werk ook kunnen
ondersteunen. Al met al een functie waar ambitie en persoonlijke ontwikkeling een belangrijke rol
gaan spelen.
De werkzaamheden bestaan uit het configureren van analyses in het LIMS-systeem en ontwikkelen en
onderhouden van development code. Hierbij zijn de werkzaamheden vaak in samenwerking met
laboratoriummedewerkers. Affiniteit met een laboratorium omgeving is dan ook een vereiste.
Wij vragen o.a.:
• Minimaal afgeronde MBO of MLO opleiding
• MBO/HBO werk en denkniveau
• Development ambitie en ervaring
• Werkervaring in een laboratorium omgeving
• Teamspeler, klantvriendelijkheid, oplossingsgerichtheid, representativiteit en procesdenker
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
In deze functie:
• Moet je zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
• Kennis van Oracle SQL, PL/SQL, C# is een pre
• Heb je een Service gerichte instelling waarbij duidelijkheid in communicatie en het stellen van
de juiste prioriteiten van belang is
• Het lopen van stand-by diensten kan onderdeel zijn van de functie
Wat bieden wij:
• Een uitdagende en dynamische baan vanuit onze vestiging in Rotterdam/Hoogvliet
• 32,5 vakantiedagen
• Flexibele werkomgeving

•
•
•

Marktconform salaris
Internationale werkomgeving
Mogelijkheid tot persoonlijke groei en ontwikkeling

Interesse?
Reageer dan via de link op onze website.
Voor vragen met betrekking tot de functie kun je bij René Eugster (010-2314700) terecht.

