
 

Vacaturenummer Innatoss 2021.003 

Vacature Biomedisch Laboratorium Medewerker / IT coördinator 

Ons bedrijf Innatoss Laboratories (www.innatoss.com) helpt werkgevers in het groen om 
ziekteverzuim ten gevolge van Lymeziekte te beperken. Het programma wordt uitgevoerd 
voor meer dan 100 organisaties en heeft meer dan 3000 deelnemers die jaarlijks gevolgd 
worden. Naast Lymeziekte werken we aan Q-koorts en, sinds april 2020, aan COVID-19 
diagnostiek. Voor COVID-19 hebben we een integraal testconcept ontwikkeld van acute 
infectie tot het meten van immuniteit tegen infectie. Naast het uitvoeren van individuele 
diagnostiek werkt Innatoss mee aan de ontwikkeling van nieuwe testen voor Lyme, 
Q-koorts en COVID-19, vaak in internationaal verband. 

 Bij Innatoss werk je in een klein team waar iedereen de schouders eronder zet om een 
succes van het bedrijf te maken. Vind je het leuk om aan een maatschappelijk relevant 
probleem te werken? En ben je in staat dat efficiënter en leuker te maken door onze 
werkprocessen te automatiseren? Dan is deze baan geknipt voor jou.   

De baan Op  ons diagnostisch lab voer je zelfstandig met name testen voor de ziekte van Lyme en 
COVID-19 uit, In deze functie gebruik je standaard diagnostische technieken zoals ELISA en 
immunoblots, verschillende soorten cytokinebepalingen en algemene 
laboratoriumtechnieken.  

 Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de IT zaken in ons lab, inclusief beheer van onze 
database, ondersteuning van collega’s met betrekking tot IT gebruik en automatisering van 
routinematige labtaken.  

 De baan bestaat voor ongeveer 50% uit labwerk en 50% uit IT werkzaamheden.  

Bijzonderheden Binnen Innatoss wordt veel met humaan bloed gewerkt. Een Hepatitis B vaccinatie is daarom 
verplicht.  

 Bereidheid om je in te zetten voor verbetering van kwaliteit in het lab is een must. 
Affiniteit met werken onder een kwaliteitsregime (ISO 15189, GMP) is zeer gewenst. 

Wat kan je HBO werk- en denkniveau, opleiding in een biomedische of vergelijkbare richting met 
aanvullende cursussen op het gebied van automatisering en IT. 

 Zeer goede computervaardigheden, inclusief kennis van VBA en/of Python. 

 Op het lab heb je ervaring met een of meer immunologische technieken. 

 Goede beheersing van Nederlands en Engels. 

Wat bieden wij Salaris in lijn met opleiding en ervaring 

  Ruimte om te leren door te doen en te groeien 

  Leuk team van ca. 10 mensen en een flexibele werkplek 

Wat ben je Proactief  

 Zelfstandig  

 Flexibel 

 Kwaliteitsbewust 

 Communicatief sterk 

Stuur je sollicitatie met CV en motivatie naar info@innatoss.com. Voor vragen over deze vacature kun je bellen met 
Anja Garritsen, 0412-700507. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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