
 

 

Eurofins Scientific is een internationaal beursgenoteerd bedrijf dat haar klanten voorziet van hoogwaardig 

laboratoriumonderzoek en advies. Eurofins is wereldwijd marktleider op het gebied van bio-analytische testen voor voeding, 

water, milieu en farmaceutische producten. Daarnaast is Eurofins één van de grootste aanbieders ter wereld in een groeiend 

aantal andere markten zoals bijvoorbeeld de agrarische sector of op het gebied van genomics. Eurofins maakt daarbij 

gebruik van een unieke hoeveelheid analysemethoden en een ongekend hoog kennisniveau en expertise. Eurofins bestaat 

wereldwijd uit ruim 35.000 medewerkers, verdeeld over 400 hyper moderne laboratoria en is actief in 44 landen. 

 

Voor het snel groeiende en succesvolle Eurofins Food Testing Belgium  
zijn we op zoek naar een: 

 
 

LABORANT MICROBIOLOGIE – LATE SHIFT 
 

 

 
DE UITDAGING 
 

 Tijdig, correct en kwalitatief uitvoeren van analyses zoals beschreven in de procedures en 
onder toezicht van de lab manager 

 Inzetten van voedingsstalen voor microbiologische analyse (bv testen op salmonella, listeria, 
totaal kiem, en andere) 

 Inzetten van waterstalen voor microbiologische analyse 
 Uitvoeren van overentingen 
 Inzetten van aanrijkingen 
 Uitvoeren van tellingen en aflezingen 
 Voorbereidend laboratoriumwerk (klaarzetten werkplaats, bereiden reagentia, steriliseren 

glaswerk, enz.)  
 Het onderhoud en ijking van de toestellen 

 
 
JOUW PROFIEL 
 
 

 
 Een gedegen kennis van microbiologie door studies (A2 of Bachelor) en/of werkervaring 
 Ervaring met het uitvoeren van testen is geen voorwaarde. Er is een intense opleiding 

voorzien 
 Zeer nauwkeurig werken schrikt je absoluut niet af 
 Je hecht belang aan het naleven van procedures en draagt kwaliteit hoog in het vaandel 
 Je bent enthousiast, collegiaal en neemt je verantwoordelijkheid op 
 Je bent bereid om te werken in de late shift (van 11:30 tot 20:00) 

 

 
 
 
 



 

 

WAT KAN EUROFINS JOU BIEDEN 
 

Je krijgt een boeiende functie bij de wereldwijde marktleider in analytische testing.  Je krijgt de kans 
om jezelf verder te ontwikkelen.  Naast vele uitdagingen, biedt de organisatie je een mooi en volledig 
salarispakket in verhouding tot jouw ervaring, inclusief extralegale voordelen. 
 

 
INTERESSE 
 
 

Wil je meer informatie over deze functie neem dan contact op met Jochen Devos, HR Business 
Partner. Graag ontvangen wij je CV en een motivatiebrief via  work@eurofins.be   
 

Meer info over Eurofins: 
www.eurofins.com 
www.eurofins.be 
 
 
 

Locatie:   opleiding & start tewerkstelling: labo in Brugge (8200) 
   tewerkstelling vanaf 2019: labo in Nazareth (9810) 
Contract type:   permanent, voltijds 
Start datum:   september – oktober 2018 
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