
 

 
• MLO-niveau 
• 32-40 uur per week 
 
Enzyre is een klein medtech bedrijf gelokaliseerd op de Novio Tech Campus in Nijmegen. Ons 
doel is om het laboratorium naar de patiënt te brengen door diagnostische point-of-care 
testen te ontwikkelen. Om dit doel te realiseren zoeken we een analist die ons team komt 
versterken. Onze expertise is gefocust op enzymatische reacties, de bloedstolling en het 
miniaturiseren van assays. Heb je ook interesse in point-of-care ontwikkelingen en ben je 
benieuwd hoe het is om te werken in de medtech industrie? Lees dan verder! 
 
Als lid van het Enzyre team ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit en 
het valideren van de testsystemen die worden ontwikkeld binnen Enzyre. Het je eigen maken 
van de protocollen en het uitvoeren van de beschreven procedures is de voornaamste taak. Je 
werkt  onder begeleiding van de Assay Development Manager. Uiteindelijk zal je op meerdere 
projecten inzetbaar zijn binnen het bedrijf.  
 
Profiel: 
 
• Bij voorkeur heb je ervaring in een diagnostisch laboratorium met ISO-normering.  
• Je bent geïnteresseerd in biochemische en analytische technieken gerelateerd aan 

eiwitchemie; enzymactiviteit testen (chemiluminescent, chromogeen, fluorescent) en ELISA.  
• Je hebt sterke organisatorische vaardigheden met een grote aandacht voor detail; je werkt 

gestructureerd.  
• Je werkt graag kwaliteitsgericht en gaat systematisch om met data en protocollen.  
• Je werkt graag teamgericht, maar hebt ook een grote mate van zelfstandigheid.  
• Je hebt communicatieve vaardigeden in zowel de Nederlandse als de Engelse taal. 
• Je bent geïnteresseerd in innovatie op het gebied van medische diagnostiek.  
• Interesse in een cursus veneuze bloedafname is een plus.  
 
Werkzaamheden: 
 
• Het valideren en optimaliseren van biochemische testen.  
• Bloedmonsters verwerken en doormeten volgens standaardprocedures.  
• Bijdragen aan kwaliteitscontrole van reagentia. 
• Bedienen, onderhouden en kalibreren van lab apparatuur. 
• Algemeen laboratoriumonderhoud met de rest van het laboratorium team.  
• Documentatie- en dataverwerking met gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem 

(labjournaal, SOPs). 
• Het bijhouden van de ontwikkelingen in laboratoriumdiagnostiek door het volgen van 

trainingen.  
 
Wat wij bieden: 
 
• Een uitdagende en patiëntgerichte baan met veel kennis van innovatieve ontwikkelingen in 

de diagnostiek.  
• Tijdelijk 7-maanden contract met de intentie tot verlenging. 
• Competitief salaris. Na het eerste jaar zal je salaris worden aangepast op basis van je 

prestaties en uitvoeringen.  
• Reiskostenvergoeding of openbaar vervoer vergoeding.  
• 25 vakantiedagen en vakantiegeld.  
 
 



 

Ben jij de persoon waar we naar op zoek zijn om ons snelgroeiende R&D team te versterken? 
Solliciteer voor 13 september 2020. Stuur je motivatiebrief en CV naar hr@enzyre.com.  
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs 
 


