De stichting ‘Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname’ (CELOS) is
een toonaangevend instituut voor toegepast en kwalitatief hoogwaardig
onderzoek en dienstverlening in agrarische en bossystemen en draagt hiermee
actief bij aan duurzame ontwikkeling.

Met het streven om kwalitatief en maatschappelijk relevant onderzoek te doen en het
efficiënter maken van dienstverlening te realiseren, is er binnenkort een vacature voor de
functie van:
Wetenschappelijk labhoofd bij het Microbiologisch/Veterinair Laboratorium
Doel van de functie:
Het labhoofd zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie en de uitvoer van
microbiologische, veterinaire analyses en administratieve werkzaamheden van onderzoek,
onderwijs en dienstverlening binnen het Microbiologisch/Veterinair laboratorium.
Hoofdtaken
1. Algehele planning van het laboratorium
2. Initieert en onderhoudt relaties met klanten en collega's
3. Onderhoudt algemene laboratoriumapparatuur
4. Onderhoudt en bestelt laboratoriumbenodigdheden en evt. reagentia e.a.
verbruiksartikelen
5. Prepareert media en samples, pH Adjustments
6. Houdt toezicht op de analyses en werkzaamheden rond de analyses
7. Geeft leiding aan laboratoriumpersoneel en verantwoordelijk voor het inwerken van
nieuw laboratoriumpersoneel
8. Werkt samen met (Research) afdelingen voor implementeren van nieuwe
(afdelings/faculteits) projecten om de gestelde doelen te bereiken
9. Is verantwoordelijk voor de implementatie Kwaliteitsmanagement Systeem (KMS)
inclusief het overzien van de Quality Control procedures en Quality Assurance
activiteiten
10. Ondersteuning in de begeleiding van stagiaires, afstudeerders en trainees.
11. Uitvoeren van de microbiologische en de veterinaire analysen en alles wat hiermee te
maken heeft
12. Verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden.
Functie-eisen
Opleiding: MSc in Microbiologie, Voedseltechnologie
Ervaring:
Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van microbiologie of in een soortgelijke functie
Specifieke kennis/vaardigheden & kenmerken:
 Coaching en begeleiding
 Leiding geven
 Goede communicatieve vaardigheden
 Professionaliteit, goede werkethiek
 Werken in teamverband
 Flexibiliteit en integriteit
 Stressbestendig
 Expertise en ervaring in het uitvoeren van voedsel microbiologische en andere op
cultuurgebaseerde microbiologische/veterinaire analyses.





-

Ervaring en expertise in het voltooien van wetenschappelijke taken en werk
onafhankelijk en in teamverband
Heeft de vaardigheid en ervaring in het succesvol leiden en managen van een
research groep
Bezit goede communicatie, computer en organisatorische vaardigheden.
Wij bieden:
Een salaris conform de inschalingsnormen van de Anton de Kom Universiteit van
Suriname;
Goede primaire en secundaire voorwaarden.

Reacties vergezeld van een CV en twee (2) referenties onder vermelding van “Labhoofd
Microbiologisch/veterinair Lab” kunnen tot uiterlijk 13 juni 2015 gericht worden aan het
hoofd Human Resources, mw. G. Harlianto, adres: Prof. Dr. Ir. Jan Ruinardlaan
(Universiteitscomplex).

