Wij
Zoeken!
Voor onze afdeling chemie zijn wij op zoek naar een

Helder in wateronderzoek.
Aqualysis is het laboratorium
voor wateronderzoek.
Met een team van
enthousiaste en deskundige
collega’s geven wij de
waterschappen inzicht in
waterkwaliteit.

Senior Analist
Organische Chemie
(32 - 36 uur per week)

Onze organisatie
Aqualysis is het laboratorium voor wateronderzoek. In opdracht van de waterschappen voeren
wij onderzoek uit op het gebied van chemie, moleculaire biologie en hydrobiologie.
monsterneming en veldmetingen horen daar natuurlijk ook bij.
Afdeling chemie bestaat uit 25 professionals en richt zich op het verkrijgen van chemische
analyseresultaten met behulp van moderne analysetechnieken. Ter uitbreiding van het team
organisch zijn wij op zoek naar een Senior Analist Organische Chemie.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•

Je ontwikkelt, implementeert en onderhoudt analysemethoden voor het bepalen van
organische verontreinigingen;
Je voert onderzoek uit in water en waterbodem met complexe analysetechnieken;
Je neemt deel aan projecten die voortkomen uit innovatie & ontwikkeling;
Je bent adviseur op inhoud bij onderzoeksvragen van de klant;
Je borgt de kwaliteit van analyses volgens de criteria van NEN-EN-ISO 17025;
Je volgt ontwikkelingen en innovaties op het gebied van wateronderzoek;
Je vertegenwoordigt Aqualysis in landelijke werkgroepen en commissies.

Wat breng je mee?
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een Master óf Bachelor met aantoonbare specialisatie in de
organische chemie;
Je beschikt over diepgaande kennis op het gebied van GC-MS en/of LC-MS/MS;
Je beschikt over innovatiekracht en maakt nieuwe kennis snel eigen;
Je bent kwaliteitsbewust, signaleert verbeteringen en vertaalt deze naar oplossingen;
Je kan goed schakelen tussen projectmatig en regulier onderzoek;
Je beschikt bij voorkeur over een relevant netwerk in de wereld van kennisinstellingen;
Statistische verwerking van data kent weinig geheimen voor je.

Wat bieden wij?
Een veelzijdige functie in een state of the art laboratorium waar volop ruimte is voor
persoonlijke ontwikkeling. Afhankelijk van opleiding en ervaring is je salaris maximaal € 4024
bruto per maand op basis van 36 uur.
Aqualysis biedt goede arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, reiskostenvergoeding,
laptop & telefoon, goede pensioenvoorziening en een individueel keuzebudget. Dit budget
bedraagt 21% van het bruto maandsalaris en kun je onder andere uit laten betalen als extra
salaris, vakantietoeslag en/of eindejaarsuitkering.
Talent, ambitie, vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk en we stellen
hiervoor een persoonlijk budget van € 6.000,- beschikbaar.

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ferdinand van Sloten (teamleider Chemie)
via telefoonnummer 06-27189599.

Solliciteren?
Enthousiast geworden, stuur dan je sollicitatie met CV uiterlijk 3 juni naar Tong Sja Lau (HR
adviseur) via vacature@aqualysis.nl. De eerste gespreksronde vindt plaats op 14 juni.
We stellen het niet op prijs als andere bedrijven op deze advertentie reageren om hun
diensten aan te bieden.

