
 

Vacaturenummer Innatoss 2019.002 

Vacature Biomedisch Laboratorium Medewerker voor 24-32 uur per week 

Ons bedrijf Innatoss Laboratories (www.innatoss.com) ontwikkelt nieuwe diagnostische 
testen voor Q-koorts en de ziekte van Lyme. Innatoss is gevestigd op het 'Pivot 
Park' in Oss. Het is een geaccrediteerd medisch diagnostisch laboratorium met 
Lymeziekte en Q-koorts als specialiteit. Bij Innatoss werk je in een klein team 
(ongeveer 10 medewerkers) waar iedereen de schouders eronder zet om een 
succes van het bedrijf te maken. Vind je het leuk om in een goed team te werken 
aan een maatschappelijk relevant probleem? Ben je niet bang om je handen uit 
de mouwen te steken? Kom ons dan versterken. 

De baan In een team van ervaren analisten en onderzoekers voer je zelfstandig testen voor de 
ziekte van Lyme uit. In deze functie gebruik je verschillende technieken: zowel 
standaard diagnostische ELISA en immunoblots als ook complexere gel-elektroforese 
en Western blots, evenals verschillende soorten cytokine bepalingen. Je gebruikt 
natuurlijk ook algemene laboratoriumtechnieken en houdt rekening met veiligheid 
en milieu. Daarnaast houd je de kwaliteit van ons diagnostische lab hoog in het 
vaandel.  

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. 
Ervaring met werken onder een kwaliteitsregime (ISO 15189, CCKL, GMP) is dan 
ook zeer gewenst. 

 In verband met ziekte van één van onze medewerkers, gaat de voorkeur uit naar 
iemand die snel beschikbaar is. 

Wat kan je MBO-plus/HBO, biomedische of vergelijkbare richting. 
Ervaring met één of meer immunologische technieken. Ervaring met cellulaire 
technieken zoals PBMC-isolatie en FACS is een plus.  

 Zeer goede computervaardigheden. 
 Goede beheersing van het Nederlands en Engels. 
 
Wat ben je Proactief  
 Zelfstandig  
 Flexibel 
 Kwaliteitsbewust 
 Nauwkeurig 
 Harde werker 
 
Wat bieden we Marktconform salaris wat past bij je opleiding en ervaring 
 Premiepensioen 
 
Lijkt je dit iets? Stuur dan snel je sollicitatie met CV en motivatie naar info@innatoss.com.  
Voor vragen over deze vacature kun je bellen met Anja Garritsen: 06 3733 0453.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


