
 

  

1e Tieflaarsestraat 23 
4182 PC Neerijnen 
The Netherlands 
Tel.: +31 (0)345 620 120 
E-mail: mail@isolab.com 

ISOLAB b.v. 
Stable isotopes and geochemical laboratory services 

Analytisch Chemicus HBO/WO 

Wie zoeken wij 

Voor ons moderne stabiele-isotopen laboratorium zijn wij op zoek naar een all round analytisch 

chemicus. Naast het analyseren van diverse soorten monsters hou je je bezig met het verbeteren van 

bestaande en opzetten van nieuwe analysemethoden. Daarnaast ben je betrokken bij het uitvoeren 

van onderhoud en het oplossen van problemen. Je zult werken met een grote verscheidenheid aan 

analyseapparatuur waaronder meer dan 10 gaschromatografen, 4 isotopen-massaspectrometers 

(IRMS) en veel monstervoorbereidingsapparatuur. 

Alle ervaring en extra inbreng die je meeneemt wordt zeer gewaardeerd. Ervaring met het meten van 

isotopen is niet noodzakelijk en zal d.m.v. een interne opleiding worden verkregen. 

 

Wie zijn wij 

Isolab is een modern laboratorium dat internationaal bekend staat om zijn hoogwaardige stabiele 

isotopenanalyses en aanverwante (geo-) chemische analyses. Onder onze klanten bevinden zich 

zowel multinationals als onderzoeksinstellingen en adviesbureaus. Kwaliteit staat bij ons altijd 

voorop en daarom blijven wij investeren in nieuwe apparatuur en in onderzoek naar nieuwe en 

betere methoden. 

 

Wat hebben we te bieden 

- Lange termijn dienstverband, waarbij je start met een jaarcontract 

- Een leuke baan in een klein team waar eigen inbreng en inventiviteit sterk op prijs worden 

gesteld 

- Mogelijkheid tot het volgen van cursussen 

- Uitstekend salaris 

 

Wat verwachten we van jou 

- Een afgeronde opleiding op HBO of WO niveau in een relevante studierichting, zoals 

bijvoorbeeld (Geo-) Chemie, Laboratoriumtechniek of Natuurkunde 

- Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

- Zorgvuldigheid, analytisch denkvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel 

- Leergierig en creatief 

- Twee rechterhanden 

- Kennis van Excel en enige ervaring met programmeren is een pré 

- Ervaring met kwaliteitsmanagement is een pré 

 

Heb je vragen of interesse? 

Heb je vragen of wil je meer informatie over de functie, bel dan gerust naar onderstaand 

telefoonnummer. 

 

Je kunt solliciteren door een motivatie + CV zo spoedig mogelijk te sturen naar: 

Bart van der Haven (vanderhaven@isolab.com) telefoon: 0345620120 
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