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JP0001-002

magtivio B.V. is  een gewaardeerde  partner  voor routine- en onderzoeks-laboratoria, als ook voor in-
vitro diagnostische fabrikanten. Wij ontwikkelen, produceren en verkopen magnetische beads middels
een innovatief groeiende portfolio van magnetische separatie oplossingen.  Onze belangrijkste focus  ligt
op de biologische monstervoorbereiding voorafgaand aan  LC-MS/MS  en (U)HPLC analyses in  klinisch
diagnostische / pharmaceutische markten, en op DNA/RNA extractie en clean-up kits voor  R&D en Life
Science laboratoria. Afgelopen 1,5 jaar hebben wij met onze magnetische extractie producten actief en
succesvol meegeholpen aan de bestrijding van de Covid-19 pandemie.

Wij zoeken een Laboratorium Medewerker

De  Laboratorium  Medewerker ondersteunt  het  laboratorium  en  de  magnetische  bead
productie.

Verantwoordelijkheden

• Het uitvoeren van productie en laboratorium taken volgens standaard productie en laboratorium richtlijnen

• Het aanleggen van complete batch records (verslaglegging) voor geproduceerde producten

• Bedienen, monitoren en onderhouden van gebruikte laboratorium apparatuur

• Coördinatie en planning van werkzaamheden met de Laboratorium Manager om deze uit te voeren in de 
daarvoor gestelde deadlines

• Uitvoeren van algemene dagelijkse taken

• Assisteren op de (laboratorium)werkvloer daar waar nodig

Kwalificaties

• Minstens in het bezit van een MBO nivo 4 diploma chemisch of chemisch-fysisch laborant of vergelijkbaar

• Een accurate en nauwgezette werkhouding

• Liefst (maar niet noodzakelijk) enkele jaren werkervaring in een industriële omgeving

• Goed kunnen communiceren, liefst met kennis van Engels en Nederlands

• Vertrouwde omgang met computers en standaard office software pakketten

Wat bieden wij?

• Een dynamische (full-time) baan in een jong, enthousiast en gezellig team

• Twee maal per week een warme lunch op kosten van de baas

• Een wekelijkse Covid-19 test op basis van een speekselmonster van jezelf

Meer weten voor je solliciteert? Bekijk ons en onze magnetische beads dan op www.magtivio.com

Solliciteer nu door een recente CV en een korte motivatie te sturen naar jobs@magtivio.com 
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