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Wij zoeken een Laboratorium Assistent!
Het bedrijf
Ace Pharmaceuticals is een eigenzinnige farmaceutische
onderneming met zo’n 90 medewerkers. Wij ontwikkelen,
produceren, registreren en verkopen geneesmiddelen met
een medical need. Dit alles doen we in eigen huis. Naast
geregistreerde geneesmiddelen produceren en leveren we
ook doorgeleverde bereidingen via de eigen Ace Apotheek.
De afdeling
Het werk op ons laboratorium is afwisselend door het grote
aantal verschillende producten dat in kleine series wordt
geanalyseerd. Er is intensief contact met andere afdelingen
binnen de organisatie. Je gaat werken in een enthousiast en
gedreven team van analisten.
Taken
In verband met groei van onze activiteiten hebben wij
versterking nodig op het laboratorium. Als Laboratorium
assistent ondersteun je onze analisten bij het efficiënt
uitvoeren van hun taken, waardoor de doorlooptijden worden
verkort. Tot de voornaamste taken behoren:
• Uitvoeren van voorbereidende handelingen voor de
analyses
• Uitvoeren van eenvoudige (fysisch) chemisch analyses
(o.a. pH)
• Schoonmaken en voorbereiden van laboratoriumglaswerk,
apparatuur en labtafels
• Waarborgen orde en netheid op het lab
(o.a. afvalstoffenbeheer, verwerken van de vaat, toezicht
op netheid op de werkplekken)
• Beheer laboratoriummagazijn en –voorraad
• Bijhouden werkvoorraad op het lab
• Ondersteunend analytisch werk (PH-metingen, visuele
controles van grondstoffen en eindproducten, e.d.)

Functie-eisen
• Minimaal mbo4 werk- en denkniveau; gericht op
laboratorium/chemie
• Minimaal 2 jaar werkervering in een lab omgeving
• Ervaring met typische laboratorium werkzaamheden
zoals pipeteren, afwegen, mengen en het documenteren
van werkzaamheden en resultaten
• Je bent een aanpakker en gaat secuur en accuraat te werk
• Je kunt in teamverband werken, goed luisteren, durft
vragen te stellen en opdrachten uit te voeren
• Je bent flexibel in wisseling tussen de taken
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift
Dienstverband
Fulltime 40 uur. In aanvang een contract voor bepaalde tijd
met uitzicht op een vast contract. De werktijden zijn dagelijks
tussen 07:00 en 19:00 uur.
Nadere informatie over de functie bij
Mark Bosman, Teamleider Lab, tel. 036-522 7201
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