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Aerosol Lab Operator
Functieomschrijving
Afdeling:

Aerosol Lab Medspray

Rapporteert aan:

Aerosol Lab Manager

ISO 13485 certified

Achtergrond
Vanuit Enschede ontwikkelt Medspray Spray Nozzle Units (SNU’s) en produceert
deze voor de Farmaceutische industrie (inhaleerbare aerosol voor medicatie in de
longen) de Medische industrie, (in producten verkrijgbaar in drogisterij en apotheek),
en voor de Cosmetische industrie (soft mist spray’s voor o.a. parfum, gezichtsspray,
deodorant etc.).

veelzijdige
laborant

Onze SNU’s zijn gebaseerd op silicium technologie (MEMS), het basis materiaal

gezocht

gebruik wordt in de halfgeleiderindustrie. Tevens onderscheiden onze SNU’s zich in

waarvan alle elektronica componenten worden vervaardigd. Voor de productie van
onze SNU’s wordt dan ook gebruik gemaakt van hetzelfde productieplatform dat
een toepassing waarin gediﬀerentieerd kan worden in druppelgrote, flow-rate, spray
cone e.d.

Functie omschrijving
Wij zijn op zoek naar een laborant die verantwoordelijk zal zijn voor het uitvoeren van
verschillende soorten metingen aan inhalers en onderdelen daarvan. Na de
metingen volgt een analyse en schriftelijke rapportage in het Engels. Daarnaast zul
je je bezighouden met ontwikkeling/verbetering van meetmethodes.
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Taken/verantwoordelijkheden/bevoegdheden:
Correct uitvoeren van metingen volgens vastgelegde methodes en/of opdrachten.
Analyseren van meetgegevens.
Opstellen van rapportages volgens vastgestelde SOP’s.
Volgen van richtlijnen, health & safety procedures en zorgdragen voor een correcte
informatieoverdracht van deze procedures.
• Signaleren van verbeteringen in processen, kwaliteit en eﬀectiviteit en oplossingen
hiervoor aandragen.
•
•
•
•

Functie eisen
Minimaal HBO laboratorium of biomedische techniek of vergelijkbaar.
Tenminste 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
Goede kennis van veiligheidsaspecten- en voorschriften.
Goede beheersing van de Engelse taal, vloeiend in woord en geschrift.
Hoge mate van zelfstandigheid

Wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden, goede secundaire arbeidsvoorwaarden
en ruime ontwikkel mogelijkheden.

Reageren:
Indien je jezelf herkent in deze vacature stuurt dan je cv en een motivatie naar
jobs@medspray.com
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