
Vacaturenummer Innatoss 2021.001 

(Senior) Scientist Diagnostiek voor 32-40 uur per week 

 

Ons bedrijf  

Innatoss Laboratories (www.innatoss.com) helpt werkgevers in het groen om ziekteverzuim ten 

gevolge van de ziekte van Lyme te beperken. Het programma wordt uitgevoerd voor meer dan 100 

organisaties en heeft meer dan 3000 deelnemers die jaarlijks gevolgd worden.  

Sinds april 2020 is COVID-19 diagnostiek toegevoegd aan ons pakket. Hiervoor hebben we een 

integraal testconcept ontwikkeld van acute infectie tot het meten van immuniteit tegen infectie.  

Op jaarbasis worden bij Innatoss duizenden serologische tests uitgevoerd. Naast het uitvoeren van 

individuele diagnostiek werkt Innatoss mee aan de ontwikkeling van nieuwe testen voor Lyme en 

COVID-19, vaak in internationaal verband.  

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 aan een maatschappelijk 

relevant probleem te werken én commercieel succesvol te zijn? Dan pas je misschien wel bij 

Innatoss.  

 

De baan 

We zoeken een collega met een medisch-biologische achtergrond die onze Lyme en COVID-19 

screeningsprogramma’s coördineert. De (Senior) Scientist is verantwoordelijk voor aansturing van 

lab-activiteiten, rapportage en vrijgave van testresultaten, en het optimaliseren van de workflow, 

o.a. door automatisering.  

De (Senior) Scientist verwerkt resultaten van de Lyme Screening in informatie voor klanten en waar 

mogelijk in publicaties. De Scientist is verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning van de 

sales specialist en waar nodig voor communicatie met onze klanten over de resultaten.  

Last but not least, begeleidt de (Senior) Scientist samenwerkingen op het gebied van Lyme en 

Covid-19 diagnostiek en initieert nieuwe activiteiten.  
 

Gewenst profiel  

• Academisch werk- en denkniveau. WO-opleiding  in medisch/biologische richting, eventueel 

aangevuld met een promotie op het gebied van infectieziekten.   

• Ervaring met de gangbare technologieën voor het meten van immuunreacties.   

• Sterk gevoel voor kwaliteit en ervaring met het werken onder een 

kwaliteitsmanagementsysteem, bij voorkeur ISO 15189 

• Ervaring met klinische studies en werken met humaan materiaal en de daarbij behorende 

ethische afwegingen.  

• Goede projectmanagement skills 

• Aantoonbare interesse in innovatieve methoden  

• Goede communicatieve vaardigheden, vloeiend in Nederlands en Engels  

Wat bieden wij 

Salaris in lijn met opleiding en ervaring 

Flexibele werkplek 

Ruimte om te leren door te doen en te groeien 

Leuk, flexibel team van ca. 10 mensen 

  

Stuur je sollicitatie met CV en motivatie naar info@innatoss.com. Voor vragen over deze vacature kun 

je bellen met Anja Garritsen, CEO: 06 37330453 of neem contact op via LinkedIn. Acquisitie naar 

aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
 

http://www.innatoss.com/
mailto:info@innatoss.com
https://www.linkedin.com/in/anja-garritsen-667568/

