
 
Vacature Medewerker Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit 

Direct solliciteren+ favorieten 

Omschrijving vacature 
Voor het RIVM zijn wij op zoek naar een enthousiaste Operationeel medewerker Landelijk Meetnet 

Luchtkwaliteit (LML). 

 
Het takenpakket bestaat o.a. uit: 

• Uitvoeren van monsterwisselingen op onze meetstations; 

• Uitvoeren van wegingen van luchtfilters in onze weegkamer; 

• Andere voorkomende werkzaamheden in het laboratorium en op de meetstations. 

Gevraagd 
De geschikte kandidaat herkent zich in het volgende profiel: 

• Een technische opleiding op MBO niveau; 
• Scherp oog voor kwaliteit en afwijkingen; 

• Affiniteit met milieumetingen; 

• Ervaring met het doen van wegingen in een laboratoriumomgeving. 

Geboden 
Kom jij het RIVM versterken met je enthousiasme? Het betreft een functie voor 32 - 36 uur voor 4 of 5 

dagen per week. 

Voor deze functie is het van belang dat jij in het bezit bent van een rijbewijs B. 
 

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan snel! Heb je nog vragen over deze vacature, neem dan contact op 

met Anna Koote op telefoonnummer 088 – 890 0838 of 06-13023970 (WhatsApp) of per e-mail 

anna.koote@balans.nu. Ik sta je graag te woord. 
 

Werk maken van dromen? 

Balans Procestechniek heeft vacatures voor uiteenlopende functies, zoals procesoperator, 

procestechnoloog, procesengineer, validatie engineer, productieleider, (medisch) technicus, 
(storings)monteur en teamleider. Onze opdrachtgevers zijn actief binnen de levensmiddelen, farmacie, 

chemie en andere productiebedrijven. Ben jij een professional binnen de procesindustrie op mts-, hts- of 

wo-niveau en toe aan een nieuwe uitdaging? Of heb je een mbo-/hbo-opleiding in de procestechniek 

(VAPRO A, B, C of D) afgerond? Schrijf je dan direct in bij Balans Procestechniek! 
 

Volg ons ook op Instagram: Balans_werkmakenvandromen of Twitter: @Balansgroep en word lid van onze 

groep op LinkedIn: Balans Procestechniek. 

Samenvatting vacature 
Vacature: Medewerker Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit 

Specialisatie: Procestechniek 



Werklocatie: Utrecht 

Opleidingsniveau: MBO 

Uren per week: 40 

Salaris (bruto p/m): > 0 

Referentie: 10013109 

Datum: 05-03-2021 

 
 
 

Vacature Laboratorium Assistent 

Direct solliciteren+ favorieten 

Omschrijving vacature 
In de functie van Laboratorium Assistent maak je deel uit van een team en ondersteunt in allerlei zaken. 
 

Jouw taken: 

 

- Ontvangst en registratie van monsters (in SAP), materialen en chemicaliën; incl. voorraadbeheer daarvan; 
- Versturen en beantwoorden van e-mails; 

- Reinigen van glaswerk met verschillende soorten wasmachines; 

- Malen van monsters als voorbereiding op de onderzoeken in het laboratorium; 

- Periodieke controles van apparatuur en ruimtes; 
- Gasflessen verwisselen; 

- Allerlei andere taken om het laboratorium te ondersteunen. 

Gevraagd 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Laboratorium Assistent voor de afdeling Quality, die een positieve 

bijdrage levert aan het team. Verder heb je de ambitie om in de toekomst door te groeien in een 

coördinerende rol. Beschik jij verder over: 

 
- Minimaal een afgeronde mbo-laboratoriumopleiding niveau 3; 

- Schriftelijk en mondeling bekwaam in de Nederlandse taal, Engels is een pré; 

- Vertrouwd met computer; kunnen werken met MS Office (Word, Excel, Outlook); 

- Ervaring met SAP is een pré; 
- Goed kunnen werken in groepsverband, open, eerlijk en betrouwbaar. 

Geboden 
Heb je vragen over deze vacature? Neem dan direct contact op met Cecile Demont op telefoonnummer 
088-8900837 of mail naar cecile.demont@balans.nu. Zij staat je graag te woord! 

 

Werk maken van dromen? 

Wij hebben vele vacatures openstaan voor uiteenlopende functies, zoals laborant, analist, 



productontwikkelaar en kwaliteitsmedewerker. Onze opdrachtgevers zijn actief binnen de 

levensmiddelenindustrie, farmacie, chemie en andere productiebedrijven. Ben jij een laborant of analist op 
(k)mlo-, hlo-, wo-, of PhD-niveau, óf heb je een levensmiddelenopleiding (mas, has of wo) afgerond, schrijf 

je dan in bij Balans en maak werk van je dromen. 

 

Volg ons ook op Twitter: @BalansLab en word lid van onze groep op LinkedIn: Balans Laboratorium. 

Samenvatting vacature 
Vacature: Laboratorium Assistent 

Specialisatie: Laboratorium 

Werklocatie: Gelderland 

Opleidingsniveau: MBO 

Uren per week: 36 

Salaris (bruto p/m): > 2253 

Referentie: 20012960 

Datum: 04-03-2021 

 

Vacature Bioprocess Operator 

Direct solliciteren+ favorieten 

Omschrijving vacature 
Ben jij gemotiveerd, leergierig, analytisch ingesteld en veranderingsgezind? Heb je ervaring als Operator en 

ben je in het bezit van een MBO3 diploma bijvoorbeeld MLO? Dan ben ik op zoek naar jou. Voor onzer 

opdrachtgever binnen de farmaceutische industrie ben ik op zoek naar een Bioprocess Operator. 
 

Je bent verantwoordelijk voor: 

- Signaleren van afwijkingen en storingen m.b.t. proces, apparatuur en veiligheid; 

- Assisteren en ondersteunen bij probleemanalyses van grondstof tot eindproduct en het oplossen hiervan; 
- Bereiden van grondstofften die gebruikt worden voor opkweken van cellen en virussen; 

- Produceren van virale antigenen; 

- Controleren van biologische kweekprocessen; 

- Je doorloopt stappen omtrent USP: celopstart, celpassage, infectie, ,zowel in rollerbottle als in bioreactor; 
- Je doorloopt stappen van DSP diverse methodes van virus oogst, sonificeren, inactiveren, concentreren 

en zuiveringstechnieken. 

Gevraagd 
Je bent in het bezit van: 

- Minimaal een MBO3 of HBO bij voorkeur MLO of HLO biologisch of biochemisch; 

- Je hebt bij voorkeur ervaring in een productieomgeving; 

- Er is ook de mogelijkheid voor starters; 



- Brede kennis en praktische ervaring met cel en viruskweek technieken; 

- GMP ervaring en ervaring in een cleanroom is een pre; 
- Je bent in het bezit van technische kennis of affiniteit met techniek. 

Geboden 
Wat kun je verwachten: 
- Een breed georiënteerde werkplek, die je in staat stelt om met veel aspecten van het vakgebied kennis te 

maken en daar ervaring in op te doen, met veel ruimte voor eigen initiatief; 

- Een uitdagende en dynamische leeromgecing met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling; 

- Goede begeleiding door een ervaren Operational Coach. 
 

Heb je interesse in de functie Bioprocess Operator in dagdienst? 

Reageer direct via ‘solliciteren’! 

 
Heb je naar aanleiding van deze functie nog vragen? Neem dan contact op met Anita van den Heuvel via 

telefoonnummer 088-8900846 of mail naar anita.vandenheuvel@balans.nu. Ik sta je graag te woord. 

 

Balans Procestechniek heeft vacatures voor uiteenlopende functies, zoals procesoperator, 
procestechnoloog, procesengineer, validatie engineer, productieleider, (medisch) technicus, 

(storings)monteur en teamleider. Onze opdrachtgevers zijn actief binnen de levensmiddelen, farmacie, 

chemie en andere productiebedrijven. 

Samenvatting vacature 
Vacature: Bioprocess Operator 

Specialisatie: Procestechniek 

Werklocatie: Noord-Brabant 

Opleidingsniveau: MBO 

Uren per week: 40 

Salaris (bruto p/m): > 2080 

Referentie: 10013108 

Datum: 03-03-2021 

 
Vacature Chemisch-Fysisch analist 

Direct solliciteren+ favorieten 

Omschrijving vacature 
Als Chemisch-Fysische analist ga jij samen met je collega's analyses uitvoeren op de binnenkomende ruwe 

producten. Samen zorgen jullie ervoor dat alle producten netjes en op tijd worden geanalyseerd. Omdat 
jullie maar met 3 analisten op de monsterkamer werken is het van belang dat jij goed zelfstandig kan 

werken en nieuwe werkzaamheden snel onder de knie hebt. De analyses die jij gaat uitvoeren zijn onder 

andere: visuele testen, bulk density test, zeeftesten (nat en droog), en fijnstof bepalingen. 



 

Belangrijk om te weten is dat de ruwe producten max 8 kg kunnen zijn en dat de omgeving waarin je werkt 
stoffig kan zijn. 

Gevraagd 
Om voor de functie Chemisch-Fysisch analist in aanmerking te komen herken jij jezelf in de onderstaande 
criteria: 

 

- Een afgerond MLO niveau 3 of 4 opleiding; 

- Ervaring met nat-chemisch en fysische testen; 
- Je hebt gewerkt met LIMS en bent bekend met ISO17025; 

- Je hebt goede communicatieve vaardigheden; 

- Je hebt een resultaatgerichte instelling; 

- Je beschikt over goede beheersing van de Nederlandse taal. 

Geboden 
Onze opdrachtgever is gevestigd in de regio Rotterdam en is op zoek naar een gemotiveerde analist die zo 

snel mogelijk kan starten. De functie staat open voor ongeveer 6 maanden en is ter ondersteuning van een 
zieke medewerker. Het betreft een fulltime functie van 38 uur en het salaris is afhankelijk van ervaring en 

opleiding. 

 

Heb je vragen over deze vacature? Neem dan direct contact op met Gorana Nikic op telefoonnummer 088 
– 890 0841. Zij staat je graag te woord! 

 

Werk maken van dromen? 

Wij hebben vele vacatures openstaan voor uiteenlopende functies, zoals laborant, analist, 
productontwikkelaar en kwaliteitsmedewerker. Onze opdrachtgevers zijn actief binnen de 

levensmiddelenindustrie, farmacie, chemie en andere productiebedrijven. Ben jij een laborant of analist op 

(k)mlo-, hlo-, wo-, of PhD-niveau, óf heb je een levensmiddelenopleiding (mas, has of wo) afgerond, schrijf 

je dan in bij Balans en maak werk van je dromen. 
 

Volg ons ook op Twitter: @BalansGroep en Instagram: Balans_werkmakenvandromen en word lid van onze 

groep op LinkedIn: Balans Laboratorium. 

Samenvatting vacature 
Vacature: Chemisch-Fysisch analist 

Specialisatie: Laboratorium 

Werklocatie: Zuid-Holland 

Opleidingsniveau: LBO 

Uren per week: 38 

Salaris (bruto p/m): > 1900 

Referentie: 20012956 

Datum: 01-03-2021 



 

Vacature Laborant Agro 

Direct solliciteren+ favorieten 

Omschrijving vacature 
Onze relatie is een gespecialiseerd commercieel laboratorium met een heldere visie op voedselveiligheid. 

Dankzij een klantgerichte aanpak en voortdurende investeringen in kennis en technologie hebben ze zich 

kunnen ontwikkelen als partner in voedselveiligheid voor bedrijven en organisaties actief in de Agrofood 
sector. Ze zijn een sterke speler voor onderzoek van voedingswaarde, allergenen, GMO, contaminanten en 

mycotoxinen alsmede voor microbiologisch en microscopisch onderzoek. 

 

We zoeken kandidaten voor de avondploeg (geen ploegendiensten). 
Werktijden zijn van 13:30-22:00 

Gevraagd 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Laborant voor de afdeling agro, die een positieve bijdrage levert aan 
het team. 

Je werkt nauwkeuring, je zoekt uitdaging en bent creatief. Verder herken je je in onderstaand profiel: 

 

- Ervaring met NIR, Fosfor, Stikstof en Chloride; 
- Je kunt goed omgaan met tijdsdruk; 

- Je werkt taakgericht en ben een echte aanpakker; 

- Plannen en organiseren gaat je goed af; 

- Je vind het leuk om nieuwe dingen te leren; 
- Je bent flexibel. 

Geboden 
Heb je vragen over deze vacature? Neem dan direct contact op met Esther Wijtzes-Hurkmans op 
telefoonnummer 088 – 89 00 835 of per e-mail esther.wijtzes-hurkmans@balans.nu. Zij staat je graag te 

woord! 

 

Werk maken van dromen? 
Wij hebben vele vacatures openstaan voor uiteenlopende functies, zoals laborant, analist, 

productontwikkelaar en kwaliteitsmedewerker. Onze opdrachtgevers zijn actief binnen de 

levensmiddelenindustrie, farmacie, chemie en andere productiebedrijven. Ben jij een laborant of analist op 

(k)mlo-, hlo-, wo-, of PhD-niveau, óf heb je een levensmiddelenopleiding (mas, has of wo) afgerond, schrijf 
je dan in bij Balans en maak werk van je dromen. 

Samenvatting vacature 
Vacature: Laborant Agro 

Specialisatie: Laboratorium 

Werklocatie: Noord-Brabant 

Opleidingsniveau: MBO 



Uren per week: 40 

Salaris (bruto p/m): > 1900 

Referentie: 20012955 

Datum: 01-03-2021 

 

 
Vacature Laborant Tellen en Bevestigen 

Direct solliciteren+ favorieten 

Omschrijving vacature 
We zoeken een Laboratoriummedewerker / Analist voor onze afdeling Microbiologie – Tellen & Bevestigen. 

De afdeling Microbiologie zorgt er met totaal 45 medewerkers voor dat de dagelijkse monsterstroom wordt 
verwerkt, waarbij de hoge kwaliteitseisen worden gewaarborgd. Als Laboratoriummedewerker / Analist 

maak je deel uit van een team waarin je samen zorgt voor het verwerken van de analyses. Het betreft 

voornamelijk routinematige werkzaamheden: 

 
- Aantonen en bevestigen van diverse bacterie stammen conform Standard Operating Procedures, 

gebaseerd op ISO 17025; 

- Bepalingen uitvoeren middels : PCR, Gene-Up, VIDAS en Serotyperen van salmonella; 

- Data analyseren en rapporteren; 
- Overzicht houden van de voortgang van het werk en tijdig ingrijpen als dat nodig is. 

Gevraagd 
Onze klant in Gelderland voorziet wereldwijd in voedselveiligheid voor de gezondheid van consumenten. 
Als Laboratoriummedewerker / Analist lever je hier een bijdrage aan. Voor het uitoefenen van de functie is 

het van belang dat je: 

 

- Minimaal beschikt over een MLO-3 diploma; 
- Ervaring hebt met productiewerk en bij voorkeur met microbiologisch onderzoek; 

- Accuraat en netjes werkt; 

- Geen problemen hebt met het werken in diensten, waarbij je ook voor avond- en weekenddiensten 

beschikbaar bent; 
- Fulltime beschikbaar bent; 

- Stressbestendig bent en goed kunt omgaan met hectiek; 

- Altijd eerlijk en integer handelt, in overeenstemming met ethische normen en waarden. 

Geboden 
Je gaat werken bij een organisatie met een inspirerende missie. Je kan bij ons leren en groeien binnen een 

samenwerkende, stimulerende, dynamische en uitdagende omgeving. 

 
Het betreft een fulltime functie, 32 uur is bespreekbaar. Heb je vragen over deze vacature? Neem dan 

direct contact op met Aline Zwakenberg op telefoonnummer 088 – 89 00 847 of per e-mail 



aline.zwakenberg@balans.nu. Zij staat je graag te woord! 

 
Werk maken van dromen? 

Wij hebben vele vacatures openstaan voor uiteenlopende functies, zoals laborant, analist, 

productontwikkelaar en kwaliteitsmedewerker. Onze opdrachtgevers zijn actief binnen de 

levensmiddelenindustrie, farmacie, chemie en andere productiebedrijven. Ben jij een laborant of analist op 
(k)mlo-, hlo-, wo-, of PhD-niveau, óf heb je een levensmiddelenopleiding (mas, has of wo) afgerond, schrijf 

je dan in bij Balans en maak werk van je dromen. 

Samenvatting vacature 
Vacature: Laborant Tellen en Bevestigen 

Specialisatie: Laboratorium 

Werklocatie: Gelderland 

Opleidingsniveau: MBO 

Uren per week: 40 

Salaris (bruto p/m): > 2100 

Referentie: 20012953 

Datum: 01-03-2021 

 
 

 
Vacature Afvalwater Technicus 

Direct solliciteren+ favorieten 

Omschrijving vacature 
We zoeken een nieuwe collega voor onze afdeling Logistics. Deze afdeling zorgt dagelijks voor het 
transport en het nemen van monsters. Dit betreft het ophalen van monsters bij de klant (in heel Nederland), 

de monstername van producten, water, lucht, oppervlakte en legionella en het transporteren naar ons 

laboratorium in Gelderland. 

 
Als Afvalwater Technicus ga jij bijdragen aan de groei en stabilisering van onze Afvalwater business. Je 

bent verantwoordelijk voor: 

 

- Het uitvoeren van afvalwatermetingen en -bemonsteringen; 
- Het transporteren van monsters en ze overdragen aan het Monsterverdeelcentrum; 

- Gegevens registreren, waarnemingen vastleggen ten behoeve van rapportage aan de opdrachtgever en 

data van monsters juist en tijdig aanleveren; 

- Op correcte wijze omgaan met apparatuur, apparatuur onderhouden en de werkplaats en apparatuur 
netjes houden; 

- Het (technisch) adviseren van klanten. Je zorgt ervoor dat onze dienstverlening aan de klant wordt 



uitgevoerd overeenkomstig de gemaakte afspraken; 

- Goede interne communicatie, onder andere met de planning en met het lab. 

Gevraagd 
Onze klant in Geldeland voorziet wereldwijd in voedselveiligheid voor de gezondheid van consumenten. Als 

Afvalwater Technicus lever je hier een bijdrage aan. Voor het uitoefenen van de functie is het van belang 
dat je: 

 

- Beschikt over MBO- werk- en denkniveau en goede technische vaardigheden; 

- Ervaring hebt met afvalwater metingen en bij voorkeur enige kennis hebt van de afvalwater markt; 
- Geen probleem hebt met fysiek zwaar werk, soms in uitdagende omstandigheden; 

- Minimaal beschikt over een B-rijbewijs; 

- Servicegericht bent, je hebt commercieel talent en goede communicatieve- en sociale vaardigheden; 

- Stressbestendig en pragmatisch ingesteld bent: je kan zelfstandig problemen oplossen; 
- Altijd eerlijk en integer handelt, in overeenstemming met ethische normen en waarden. 

Geboden 
Je gaat werken bij een organisatie met een inspirerende missie. Je kan bij ons leren en groeien binnen een 
samenwerkende, stimulerende, dynamische en uitdagende omgeving. 

 

Het betreft een fulltime functie, 32 uur is bespreekbaar. Heb je vragen over deze vacature? Neem dan 

direct contact op met Aline Zwakenberg op telefoonnummer 088 – 89 00 847 of per e-mail 
aline.zwakenberg@balans.nu. Zij staat je graag te woord! 

 

Werk maken van dromen? 

Wij hebben vele vacatures openstaan voor uiteenlopende functies, zoals laborant, analist, 
productontwikkelaar en kwaliteitsmedewerker. Onze opdrachtgevers zijn actief binnen de 

levensmiddelenindustrie, farmacie, chemie en andere productiebedrijven. Ben jij een laborant of analist op 

(k)mlo-, hlo-, wo-, of PhD-niveau, óf heb je een levensmiddelenopleiding (mas, has of wo) afgerond, schrijf 

je dan in bij Balans en maak werk van je dromen. 

Samenvatting vacature 
Vacature: Afvalwater Technicus 

Specialisatie: Laboratorium 

Werklocatie: Gelderland 

Opleidingsniveau: MBO 

Uren per week: 40 

Salaris (bruto p/m): > 0 

Referentie: 20012954 

Datum: 01-03-2021 

 
 
 


