
  
 
 
    

 

 
 
 

   

Kom het H2O Biofouling Solutions team versterken en help ons de wereld voorzien van schone 

(koel)watersystemen met een lage impact op het milieu! Ben je nauwkeurig, flexibel en heb je een 

groot verantwoordelijkheidsgevoel? Lees dan snel verder want dit is je kans om te groeien! 

 

Wegens sterke groei zijn wij op zoek naar een geschikte kandidaat voor de functie junior 

labmedewerker/veldwerker. 

Specialisatiegebied 

• Biologie 

• Scheikunde 

• Labervaring en/of ervaring met procestechniek/-technologie 

Functieverantwoordelijkheden en dagelijkse taken:  

Op één dag bezoek je een raffinaderij om veldmetingen uit te voeren aan hun koelwatersysteem. De 

volgende dag doe je onderzoek in een van onze mobiele laboratoriumcontainers bij een 

elektriciteitscentrale. Hierna is het tijd om de gegevens van jouw veldwerk op ons kantoor in Elst te 

verwerken en te analyseren. Jouw taken en verantwoordelijkheden zullen bestaan uit:  

• Uitvoeren van of assisteren bij (micro)biologische of biochemische tests en 

laboratoriumanalyses, waarbij je gebruik maakt van  de daarvoor geschikte apparatuur en 

instrumenten. 

• Uitvoeren van of assisteren bij veldonderzoek en inspecties om gegevens en monsters te 

verzamelen. 

• Experimenten voorbereiden en zorgen dat deze goed verlopen. 

• Monsters verzamelen en verwerken. 

• Nauwkeurig registreren, berekenen en rapporteren van testresultaten (met behulp van een 

computer). 

• Analyseren van gegevens en opstellen van rapportages. 

• Ervoor zorgen dat apparatuur in goede staat blijft en zorgen voor een schone werkplek. 

• Veilig werken, inclusief het naleven van alle regels en voorschriften op het gebied van 

veiligheid, gezondheid en milieu. 

• Op de juiste manier omgaan met potentieel gevaarlijke chemische en biologische agentia 

en/of stralingsbronnen. 

• Toon een hoge mate van professionaliteit, verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid met 

bedrijfsgerelateerde zaken. 
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Voorwaarden en mogelijkheden 

Je werkt in een snel veranderende omgeving en je hebt mogelijk meerdere locatiebezoeken in één 

week in verschillende delen van NL. Je beschikt over een gezonde dosis aanpassings- en 

improvisatievermogen, evenals goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als 

schriftelijk), aangezien je met veel verschillende klanten in Nederland in contact bent.  

De succesvolle kandidaat beschikt idealiter over de volgende ervaring en kwalificaties:  

• Secundair beroepsdiploma (MBO) in Life Sciences (biologie, biochemie, scheikunde of 

gelijkwaardig) bij voorkeur. 

• Opleiding laboratoriumtechnologie of 2+ jaar ervaring in een laboratorium. 

• Werkervaring in veldoperaties, data-analyse en data-interpretatie is een pluspunt. 

• Enige basiskennis van procestechniek/-technologie wordt als een pluspunt beschouwd. 

• Spreek en schrijfvaardigheid in Nederlands en Engels.  

Herken jij jezelf in de onderstaande opsomming? 

• Aandacht voor detail, tijdmanagement en organisatorische vaardigheden. 

• Leergierig en gaat geen uitdaging uit de weg. 

• Flexibiliteit om van maandag tot en met vrijdag te werken. 

• Werklocatie NL voornamelijk. 

• Flexibel om te reizen binnen de EU of internationaal indien nodig.  

Wat we aanbieden 

• Een divers team met enthousiaste collega's (Nederlands en internationaal). 

• Startpositie ma t/m vrijdag – fulltime. 

• Dynamisch, uitdagend werk of, zoals onze directeur het zegt: “never a dull moment!”. 

• Mogelijkheid om voor korte periodes in het buitenland te werken. 

• Uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket.  

Als je tot hier alles gelezen hebt, ben je natuurlijk super enthousiast geworden. Wat nu? 

Solliciteren natuurlijk! Stuur je CV en eventueel een korte motivatie naar: 

contact@h2obfs.com  

Wil je meer weten over ons bedrijf en de werkzaamheden die wij uitvoeren? WhatsApp of mail 

met een van je toekomstige collega’s, Kasper Kusters (+31 6 30872346, kkusters@h2obfs.com)! 
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