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HLO laboratorium analist Enzyre (40h/week)
Enzyre, een spin-out van het Radboudumc gevestigd op de Novio Tech Campus in
Nijmegen, is op zoek naar een HLO geschoolde Laboratorium Analist voor 40 uur per
week. 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. We zijn een sterk groeiend bedrijf met een dynamisch
en inspirerende bedrijfscultuur. Onze expertise is gefocust op enzymatische reacties,
de bloedstolling en het miniaturiseren van assays. Heb je ook interesse in point-ofcare ontwikkelingen en ben je benieuwd hoe het is om te werken in de medtech
industrie? Lees dan verder!
Verantwoordelijkheden
Als lid van het Enzyre team ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, uitvoeren en
rapporteren van de testen die bijdragen aan het waarborgen van de kwaliteit en het
valideren van de producten die worden ontwikkeld binnen Enzyre. De kwaliteit van je
geleverde werk is van groot belang. Ook onderdeel van je verantwoordelijkheden is
het onderhouden, kalibreren en verhelpen van problemen van
laboratoriumapparatuur. In deze functie zal je op meerdere projecten inzetbaar zijn
binnen het bedrijf die allen bijdragen aan de ontwikkeling van Enzyre’s draagbare
diagnostisch platform genaamd Enzypad en de hierbij behorende ziekte specifieke
Enzycards.
•
•
•
•
•

Monsters voorbereiden voor verwerking en analyse
Voert biologische, hematologische en immunologische tests uit op
waardevolle monsters onder een kwaliteitsmanagementsysteem
Maakt gebruik van geautomatiseerde laboratoriumapparatuur en is in staat om
meerdere tests parallel uit te voeren
Voert assays uit om enzym- en biomarkerniveaus in het bloed te bepalen
Blijft op de hoogte van de ontwikkelingen in de laboratoriumgeneeskunde
door middel van permanente educatie en training

Vereiste kwalificaties
• BSc/MSc-diploma in Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek of Life
Sciences
• Ervaring met computersystemen inclusief Microsoft Office-applicaties (zoals
Outlook, Word, Excel, PowerPoint) is vereist
• Interesse en ervaring in medische hulpmiddelen en laboratoriumexperimenten
is een pluspunt

Enzyre B.V.

Page 1 of 2

Transistorweg 5i

+31 (0)24 6690036

6534 AT Nijmegen
The Netherlands

info@enzyre.com

Competenties
• Kwaliteit: bekwaam om kwalitatief hoogwaardige, reproduceerbare resultaten
te leveren volgens ISO-gecertificeerde normen.
• Oplossend vermogen: vermogen om problemen op een proactieve manier aan
te pakken en op te lossen en tevens mogelijkheden voor procesverbeteringen
te identificeren.
• Zelfstandigheid: je kunt zelfstandig werken na algemene instructies en
procedures. Het werk wordt gecontroleerd door de projectmanager.
• Mondelinge en schriftelijke communicatie: vermogen om duidelijk en effectief
in het Engels en Nederlands te communiceren met de projectmanager, jouw
collega’s, het personeel van het Radboud medisch centrum en leveranciers.
• Teamwerk: vermogen om samen te werken in een klein team en om de
werking van dit team te verbeteren door ideeën aan te dragen, problemen te
identificeren en teamleden te respecteren.
Wat wij bieden
•
Een uitdagende baan in een jong team met veel kennis van innovatieve
ontwikkelingen in de diagnostiek.
•
Tijdelijk 7-maanden contract met de intentie tot verlenging.
•
Competitief salaris en uitstekende pensioenregeling. 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? Stuur je motivatiebrief en CV naar hr@enzyre.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.
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