Scientist II
https://www.icdrachten.nl/vacatures/scientist-ii/

Bedrijf: BD Kiestra
Locatie: Drachten
Opleidingsniveau: HBO
Periode: 1 jaar
Stage: Nee
Interesses: Innovatie, Microbiologie, Laboratorium, Bacteriologie
Heb je passie voor medische microbiologie? Interesse in laboratoriumautomatisering? Ons
enthousiaste team is op zoek naar jou om ons team te komen versterken als een Scientist II.
BD Diagnostic Systems is op zoek naar een Scientist II om het team Microbiology & Field
analysis binnen ons R&D Product Quality & Customer Satisfaction-afdeling te versterken.
Hier krijg je de kans als een innovatieve klinische microbiologie onderzoeker een actieve
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van diagnostische producten die worden gebruikt in
het laboratorium voor klinische microbiologie.
De belangrijkste verantwoordelijkheden
Werken in een team om klinische microbiologische oplossingen te verbeteren.
Schrijven en beoordelen van documentatie.
Het toepassen van microbiologische technieken om projectdoelstellingen te halen en
complexe problemen op te lossen met minimaal toezicht.
Samen werken met R&D-collega’s en de samenwerking bevorderen met medewerkers
van andere afdelingen.
Helpen bij het oplossen van technische problemen en het voortdurend zoeken naar
manieren om mijlpalen positief te beïnvloeden.
Erna streven om actueel te blijven en je kennis up-to-date te houden m.b.t. relevante
state-of-the-art principes in de klinische microbiologie.
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Jouw profiel
Je bent in het bezit van een Bachelor’s degree in microbiologie, medische technologie of een
gerelateerd vakgebied vereist. Je hebt minimaal 2 jaar klinische microbiologische
laboratoriumervaring. Je beschikt over intermediair kennis/begrip van klinische
microbiologie. Daarnaast heb je sterke laboratoriumvaardigheden en is het werken met
spreadsheets, databases, tekstverwerking etc. voor jou geen probleem! Ervaring met
technisch schrijven (validatieprotocollen, white papers, etc.), producttesten en
validatiestudies is zeer wenselijk! Daarnaast heb je sterke communicatieve vaardigheden in
het in het Nederlands en Engels.
Dit kan van jou zijn….
Word onderdeel van een team dat een substantiële bijdrage levert aan de wereldwijde
gezondheidszorg. Met onbeperkte mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van je carrière,
nationaal en internationaal. Je competenties verbeteren via de BD University. Dit is een
veelzijdige- en uitdagende functie met mogelijkheden!
Herken jij jezelf in bovenstaande punten? Dan zou jij zomaar onze nieuwe collega kunnen
worden!
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