Research en Development analist microbiologie – 32 tot 40 uur
We zijn op zoek naar een microbiologisch R&D analist die voldoening haalt uit het
nauwkeurig uitvoeren van analyses. Ben jij iemand die graag met bacteriën werkt en
meedenkt over hoe processen in het lab verbeterd kunnen worden, dan nodigen we je uit te
solliciteren.
Wat ga je doen?
In een groeiend team van analisten werk je aan het verbeteren van onze probiotische
bacteriën en formuleringen. De onderzoeken worden geïnitieerd door verschillende
afdelingen binnen Winclove Probiotics. Zo hebben onder andere de afdelingen Technical
Product Development, Strain Development en Sales op verschillende manieren het Winclovelaboratorium nodig. Zij hebben jouw labkennis nodig om onderzoeken zo goed mogelijk te
laten verlopen. Zo voer je voor deze afdelingen screenings uit om de eigenschappen van
onze bacteriën beter in kaart te brengen. Er worden nieuwe methodes ontwikkeld en
gevalideerd voor het kwaliteitscontrole lab. Ook worden er veel compatibiliteitstesten
uitgevoerd op nieuwe ingrediënten en bacteriën.
Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:
•
•
•

het uitvoeren van verschillende microbiologische analyses;
het verwerken van de genereerde data en het rapporteren aan de aanvragers of
het afdelingshoofd;
het mede opzetten en valideren van nieuwe onderzoeksmethodes.

Wanneer je start op het Winclove-lab kom je zeker op een uniek tijdstip binnen. Binnen 2 jaar
gaan wij verhuizen naar een nieuwe locatie en wordt het Winclove-lab 3 keer zo groot. Ons
Micro- en Moleculairlab, BSL2-lab en de Fermentatie Pilot worden uitgebreid. Ook komt er
een Cell culture-lab, Chemisch-lab en een Studielab. Op het Studielab kunnen scholieren,
studenten en klanten meer leren over probiotica van de analisten op het Winclove-lab
Gewenst profiel
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een enthousiast, plezierig persoon die voldoet aan de
volgende eisen:
•
•
•
•
•

je hebt een relevante hbo/wo-opleiding afgerond;
je hebt kennis van en ervaring met microbiologische technieken;
je bent leergierig en toont initiatief;
je kunt zelfstandig werken en hebt een collegiale instelling;
je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Wie zijn wij?
Al sinds 1987 is Winclove Probiotics gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van
hoogwaardige probiotische formuleringen die de kwaliteit van leven verbeteren. Wij doen dit
in samenwerking met zakelijke partners, universiteiten, onderzoeksinstituten en (universitaire)
ziekenhuizen.
We zijn een echt familiebedrijf waar collegialiteit, samenwerken en professionaliteit
centraal staan. De bedrijfscultuur van Winclove Probiotics kenmerkt zich door
menselijkheid, diversiteit, vertrouwen en kwaliteit. Er is een open, informele sfeer en
onze medewerkers krijgen veel ruimte om hun talenten verder te ontwikkelen. Dat

we dit niet alleen zeggen, maar ook zo door onze medewerkers wordt ervaren, blijkt uit het
feit dat we een Great Place to Work zijn.
Onze organisatie is zeer maatschappelijk betrokken. Voor onze bijdrage en participatie aan
verschillende sociale initiatieven, kregen we van MKB-Nederland de titel ‘Meest
maatschappelijk betrokken ondernemer van Amsterdam Noord.’ Met het oog op de
volgende generaties, streven we ernaar om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren.
Solliciteren?
Herken je jezelf in het bovenstaande profiel en spreken de vacature en de bedrijfscultuur je
aan? Stuur je cv voorzien van motivatie naar Germaine van Wel (HR-manager)
vacatures@winclove.nl. Sollicitaties zonder een motivatiebrief worden niet in behandeling
genomen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sarah Meeuws,
S.Meeuws@winclove.nl 020-4350235. Wij kijken uit naar je reactie, alle binnengekomen cv’s
worden strikt vertrouwelijk behandeld.
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