
Jobs

Wij zoeken voor
    onze vestigingen in
Breda (NL) 
Louvain la Neuve (B):

Je hebt aantoonbare ervaring met GC en GC/MS apparatuur en het

ontwikkelen van methodes & applicaties. Met jouw ‘out of the box’ attitude

speel je een inspirerende rol bij het vertalen en implementeren van de wensen

van onze klanten naar robuuste, productieve en creatieve analyseoplossingen.

Als Applicatiespecialist/Specialist New Development GC-MS word je 

onder meer verantwoordelijk voor het verzorgen van demonstraties, het 

implementeren van applicaties en het uitvoeren van installaties en 

klanttrainingen. Daarnaast participeer je bij troubleshooting/advies bij bestaande 

en nieuwe klanten. Ook word je, samen met de experts van het IS-X team 

(www.is-x.com), verantwoordelijk voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, 

het ontwikkelen van nieuwe applicaties en het onderzoek naar nieuwe 

applicatiegebieden en analysetechnieken

Interesse? 

Stuur je CV met motivatiebrief  t.a.v. Johan van Zijtveld naar:  

job@interscience.nl of job@interscience.be 

• 

www.inter.science

Applicatiespecialisten/
Specialisten New Development GC-MS
Geef je carrière een boost en kom het Interscience expert
team versterken.

Interscience biedt jou een dynamische 

en zelfstandige functie en door nieuwe 

apparatuurintroducties is deze ook continu 

in beweging! Team-spirit staat hoog in het 

vaandel, dus wederzijdse loyaliteit en 

gezamenlijke inzet staan bij ons centraal. 

Onze zomer-BBQ is net voorbij dus die mis 

je helaas, maar als je snel reageert kun je nog 

wel mee op onze Benelux Activity dag in 

Valkenburg. Naast de nodige ontspanning 

werken we hard bij Interscience. Dat wordt 

beloond met een goed salaris en als extra 

hebben wij een winstdelingssysteem: dus als 

het goed gaat met Interscience dan gaat het 

extra goed met jou!

Voor deze functie vragen wij het volgende:

 Bij voorkeur HBO of universitaire opleiding 

 of  vergelijkbaar door ervaring

 Aantoonbare applicatie-ervaring met

 gaschromatografie en massaspectrometrie

 Multidisciplinaire interesses en/of 

 ervaring zoals: 

 • (Petro)chemische applicaties

 • Environmental applicaties

 • Food applicaties

 • CDS en implementatie binnen IT-netwerken

 • Lab robotisering/programmering

 Zelfstandig en pro-actief kunnen werken

 Focus op creativiteit, kwaliteit en

 klanttevredenheid

 Goed ontwikkelde commerciële en

 communicatieve vaardigheden

 Goede beheersing van de Nederlandse 

 en Engelse taal. Voor de vacature in Louvain

 la Neuve is beheersing van de Franse taal

 een pré.


