
 
 

Er be

 
Hoof
1. Vo
en co
2. Zo
bij ge
3. On
appa
4. Vo
5. Sch
6. Dra
7. On
gerel
8. On
9. On
10. O
11. St
12. W
het la
13. V
 
Funct
Oplei
Ervar
Speci

 
 
 
 
 
 

 
Schrif
2019
of pe

estaat plaats

Chemis

fdtaken: 
oert alle bij h
orrect uit;  
ekt zelfstand

ewenste uitb
ndersteunt b
ratuur en m

oert in en ver
hrijft verslag
aagt kennis 

ndersteunt h
ateerde en v

ndersteunt, v
ndersteunt e
Ondersteunt 

telt een half
Werkt zorgvu
abo zodanig 

Verricht alle i

tie-eisen 
iding: HLO-d
ring: Minima
ifieke kennis

Flexibele a
Computerv
Goede Com
Goede beh
Ambitieus 
Bereid zijn

ftelijke sollic
richten aan
r E-mail naa

De Stichtin
een toonaa
onderzoek 
actief bij aa

ingsmogelijk

ch analis

het laborator

dig op, prob
breiding van 
bij het vergar

ateriaal; 
rwerkt de an
gen na analy
en vaardigh

het labhoofd
voorlichtings
voert uit en 

en voert uit b
bij het opste

fjaarlijkse ra
uldig  en ken

in dat stude
in het verlen

diploma, rich
aal 2 jaar erv
s/vaardighed
aanpak 
vaardigheden
mmunicatieve
heersing van 
en een posit

n tot het volge

citaties verge
 het Hoofd H

ar hrm@celo

g ‘Centrum vo
angevend insti
en dienstverle

an duurzame o

kheid voor e

t bij het b

rium voorko

eert uit en s
het scala aa

ren van prod

nalyseresulta
ses; 
eden over a
 bij het bege
sactiviteiten
begeleidt bi

bij laborator
ellen van de
pportage op
t alle veiligh

enten en lab
ngde van de 

hting: chemis
varing op het
den & kenm

n, MS Office
e vaardighed
de Nederland
ieve werkatti
en van trainin

ezeld van ee
HRM, mw. G
os.sr.org  

oor Landbouwk
tuut voor toeg

ening in agraris
ontwikkeling 

 
een   

 
biotechn

mende prot

stelt eventue
an (bio)-chem
ductinforma

aten; 

an andere la
eleiden van s
n; 
j ISO norme
iumcertifice
 jaarlijkse be

p; 
heidsvoorwa
o personeel
functie ligge

sch analist 
t vakgebied
erken: 

en 
dse en Engels
itude 
ngen 

en relevante
G. Harlianto M

 
kundig Onderzo
gepast en kwal
sche en bossys

ologisch 

tocollen en v

eel bij van bi
mische analy
tie en offert

aboratorium
studenten e

en en accred
ering; 
egroting; 

arden en/of
l veilig kunne
ende werkza

se taal 

e CV kunt u t
MBA, Prof. D

oek in Surinam
itatief hoogwa

stemen en draa

laborato

voorschrifte

ijkomende v
yses; 
tes bij aanko

mmedewerke
en andere on

itatievoorbe

f zoekt deze 
en werken; 
aamheden. 

tot uiterlijk 1
Dr. Ir. Jan Ru

me’ (CELOS) is 
aardig 
agt hiermee 

orium 

n zelfstandig

voorschriften

oop van 

ers; 
nderwijs 

ereiding; 

op en richt 

12 decembe
uinardlaan,

g 

n 

r 


