Wil jij in de voorhoede van de wetenschap werken en je bezig houden met het ontwikkelen en implementeren van
automatiseringsoplossingen voor laboratoria? Dan kun jij maar zo de geschikte kandidaat voor onze vacature zijn!
Wij zijn per direct opzoek naar een:

Applicatie Specialist (Life Science)
Als Applicatie Specialist werk je projectmatig aan nieuwe soft- en hardware oplossingen ten behoeve van
automatisering bij onze klanten. Daarnaast speel je ook een belangrijke rol bij het contact leggen met de klanten
via beurzen en het after-sales proces. Onze klanten en projecten bevinden zich voornamelijk in Europa, maar soms
ook daarbuiten.
Belangrijke aspecten van je taken zijn:
• Het gezamenlijk (met de klant) bedenken en uitwerken van automatisering oplossingen voor
laboratorium processen
• Installeren en programmeren van nieuwe apparatuur, waaronder pipetteerrobots en nanodispensers
• Beantwoorden van technisch inhoudelijke vragen van klanten en collega’s.
• Trainen van de eindgebruikers.
• Het geven van presentaties, demonstraties en bieden van technische ondersteuning.
Functie eisen:
• Je hebt een HLO opleiding, bij voorkeur in de richting biotechnologie of moleculaire biologie.
• Je bent in bezit van rijbewijs B en bent bereid om te reizen;
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
Daarnaast ben je communicatief en sociaal vaardig, heb je een hands-on mentaliteit en stel je je flexibel op om
onze innovatieve organisatie vooruit te helpen.
Wij bieden:
• Een prettige, informele en dynamische werkomgeving, in een leuk team met leuke collega’s;
• Werken in de voorhoede van de wetenschap
• Bonus en commissie systeem;
• Leaseauto;
• Laptop, mobiele telefoon.
Wie zijn wij?
GC biotech, gevestigd in Waddinxveen, is een onafhankelijke leverancier en specialist op het vlak van
laboratorium automatisering. De nadruk ligt op robotics, randapparatuur zoals centrifuges, PCR apparaten,
tipwashers en sealers, software, kits en reagentia. Ons doel is het vereenvoudigen, versnellen en verbeteren van
life sciences onderzoek. Hierbij speelt onze wetenschappelijke kennis van processen een belangrijke rol. Als
partner voor onze klanten sluiten we naadloos aan op hun wensen en behoeften, met als resultaat een optimaal
functionerende automatisering en een verbeterd, efficiënter proces.
Geïnteresseerd?
Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met ons (tel: +31 (0) 182 22 33 00) en vraag naar Erik
Stevens. Wil je deze rol fulltime vervullen in onze organisatie stuur dan je brief en CV naar HR@gcbiotech.com
Meer weten over onze organisatie, neem dan een kijkje op onze website: www.gcbiotech.com
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