Veterinair Centrum Someren is een moderne dierenartsenpraktijk, waar ruim 25 dierenartsen
gedifferentieerd per diersoort werkzaam zijn. De praktijk beschikt over een hoogwaardig, RvA
geaccrediteerd, service-laboratorium, waar een gevarieerd aanbod aan microbiologisch onderzoek wordt
verricht (o.a. bacteriologie, serologie, parasitologie en PCR).
Per direct zijn wij op zoek naar een microbiologisch analist &

een LIMS applicatie specialist!
Microbiologisch analist
32 tot 40 uur per week
Ma t/m vr (08:00-17:00)
Functie eisen:
- MLO of HLO diploma
- Ervaring in microbiologie
- Ervaring met PCR-techniek is een pré
- Ervaring met LIMS is een pré
Verder ben jij:
- Secuur en nauwkeurig
- Gestructureerd
- Een echte teamspeler
- Stressbestendig
- Bereid tot het uitvoeren van routine
werkzaamheden

LIMS applicatie specialist
8 tot 16 uur per week
Eventueel op project- / ZZP-basis
Functie eisen:
- Minimaal HBO werk- en denkniveau
- Technisch / ICT opgeleid
- Aantoonbare ervaring met LIMS programmering,
query opbouw en data-analyse
Verder ben jij:
- Secuur en nauwkeurig
- Gestructureerd
- Een echter teamspeler
- Analytisch
- In staat wensen en behoeften om te zetten in
slimme technische (IT) oplossingen

Mocht jij die gedreven duizendpoot zijn die zich herkent in beide functies? Dan houden wij ons zeer
aanbevolen om met jou verder te spreken over een combinatiefunctie.
Wij bieden:
- Uitdagende, veelzijdige functie, waarbij je werkzaam bent binnen alle geledingen van het laboratorium
- Fijn team van enthousiaste en gedreven collega’s die de begrippen service en kwaliteit hoog in het
vaandel hebben staan
- Een gedegen inwerkperiode
- Mogelijkheden om je persoonlijk verder te ontwikkelen
- Een collegiale en informele werksfeer
Interesse?
Je schriftelijke sollicitatie vergezeld van CV kun je, graag vóór 26 september, richten aan Erik Camp,
Veterinair Centrum Someren BV, Slievenstraat 16, 5711 PK Someren, Nederland, e.camp@vc-someren.nl
Meer informatie over onze praktijk en ons laboratorium is te vinden op www.vc-someren.nl

