De Stichting ‘Centrum vo
oor Landbouwkkundig Onderzo
oek in Surinam
me’ (CELOS) is
een toonaaangevend instituut voor toeggepast en kwalitatief hoogwaaardig
onderzoek en dienstverle
ening in agrarissche en bossysstemen en draaagt hiermee
o
actief bij aaan duurzame ontwikkeling

Er be
estaat plaatsingsmogelijkkheid voor een
e

Chemisch analist bij het biotechn
b
ologisch laborato
orium
Hooffdtaken:
1. Vo
oert alle bij het
h laboratorrium voorkomende prottocollen en vvoorschriften zelfstandigg
en co
orrect uit;
2. Zoekt zelfstand
dig op, probeert uit en stelt
s
eventueeel bij van biijkomende vvoorschriften
n
ewenste uitb
breiding van het scala aaan (bio)-chem
mische analyyses;
bij ge
3. On
ndersteunt bij
b het vergarren van prod
ductinforma tie en offerttes bij aanko
oop van
apparatuur en materiaal;
4. Vo
oert in en verrwerkt de an
nalyseresultaaten;
5. Sch
hrijft verslaggen na analyses;
6. Draaagt kennis en vaardigheden over aan andere laaboratorium
mmedewerkeers;
7. On
ndersteunt het
h labhoofd bij het bege
eleiden van sstudenten een andere on
nderwijs
gerelateerde en voorlichtings
v
sactiviteiten
n;
8. On
ndersteunt, voert
v
uit en begeleidt bij ISO normeen en accreditatievoorbeereiding;
9. On
ndersteunt en
e voert uit bij
b laboratoriumcertificeering;
10. Ondersteunt
O
bij het opste
ellen van de jaarlijkse beegroting;
11. Sttelt een halffjaarlijkse rapportage op
p;
12. Werkt
W
zorgvu
uldig en kent alle veiligh
heidsvoorwa arden en/off zoekt deze op en richt
het laabo zodanig in dat stude
enten en labo personeell veilig kunneen werken;
13. Verricht
V
alle in
i het verlen
ngde van de functie liggeende werkzaaamheden.
Functtie-eisen
Opleiiding: HLO-d
diploma, rich
hting: chemissch analist
Ervarring: Minimaaal 2 jaar ervvaring op hett vakgebied
Speciifieke kenniss/vaardighed
den & kenmerken:







Flexibele aanpak
a
Computervvaardigheden
n, MS Office
Goede Com
mmunicatieve
e vaardigheden
Goede beh
heersing van de Nederland
dse en Engelsse taal
Ambitieus en een positieve werkattiitude
n tot het volge
en van trainin
ngen
Bereid zijn

Schrifftelijke solliccitaties verge
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en relevantee CV kunt u ttot uiterlijk 1
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H
mw. G.
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uinardlaan,
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