
Jobs

Service Engineers/
Specialisten GC / GC-MS

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

 Zelfstandig en proactief kunnen werken

 Focus op kwaliteit en klanttevredenheid

 Ervaring met gaschromatografie en/of

 massaspectrometrie

 Goed ontwikkelde commerciële en

 communicatieve vaardigheden

 Beheersing van de Nederlandse en

 Engelse taal. Voor de vacature in Louvain

 la Neuve is beheersing van de Franse taal

 een pré.

Interesse? 

Stuur je CV met motivatiebrief 

t.a.v. Johan van Zijtveld naar:  

job@interscience.nl 

Heb je affiniteit en ervaring met GC en/of GC-MS? Ben je net afgestudeerd 

of heb je al meerdere jaren ervaring? Dan biedt Interscience je een prachtige 

opportuniteit. Wij zijn namelijk op zoek naar meerdere nieuwe collega’s.

Als GC Service Engineer en GC-MS Service Specialist doorloop je eerst een 

intensief in-huis opleidingstraject zodat je daarna zelfstandig en professioneel 

aan de slag kan gaan bij onze klanten.

In de rol van GC Service Engineer (vacature Louvain-la-Neuve) ben je 

verantwoordelijk voor het complete pakket werkzaamheden aan onze 

GC apparatuur. Je werkzaamheden bestaan onder meer uit:

 Uitvoeren van Preventief Onderhoud

 Verhelpen van technische storingen

 Optimalisatie van applicaties

 Kwalificeren van de GC apparatuur (IQ/OQ/PQ)

Als GC-MS specialist (vacatures in Breda en Louvain-la-Neuve) word je 

verantwoordelijk voor het complete pakket werkzaamheden aan onze GC-MS 

apparatuur (single quad, triple quad, orbitrap en TOF). We vragen technische én 

analytische vaardigheden van je om onderstaand pakket aan werkzaamheden te 

kunnen uitvoeren:

 Uitvoeren van Preventief Onderhoud;

 Verhelpen van technische storingen;

 Optimalisatie van applicaties;

 Kwalificeren van de GC-MS apparatuur (IQ/OQ/PQ)

Kortom:  een baan bij een gerenommeerde leverancier van GC en GC-MS 

systemen waar volop ruimte geboden wordt om jezelf verder te 

ontwikkelen.

www.inter.science

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


