
 

 
 

Medewerker Lab Support (32 uur) 
Inhouse bij klant in Zoeterwoude 

 
 

Onze missie is een wereld creëren waarin elk laboratorium al haar tijd aan onderzoek en controle kan 
besteden. We zijn het eerste aanspreekpunt voor laboratorium klanten in Nederland en België doordat we 
een betrouwbare partner zijn die meedenkt, meewerkt en levert. We zijn een familiebedrijf, gevestigd in 
Meppel en bestaan dit jaar 125 jaar. In de afgelopen jaren zijn wij sterk gegroeid en het bedrijf is nog 
steeds volop in ontwikkeling. Kort samengevat zijn wij dé nummer 1 Laboratoriumleverancier met een 
groot aanbod aan apparatuur, benodigdheden, chemicaliën en disposables voor ieder laboratorium. We 
hebben bovendien eigen productiefaciliteiten waar we onder andere ons eigen merk chemicaliën 
produceren. 
 
Wat ga je doen?  
In deze zelfstandige functie ontzorg je de analisten op het laboratorium bij onze opdrachtgever. Je bent 
verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van voorraadkasten en stockrooms aan de hand van een 
voorraadbeheer systeem inclusief ontvangen, uitpakken, verdelen en stockeren van chemicaliën en 
controleren van vervaldata en labels. Bijkomende servicetaken zijn onder andere het verwisselen van 
gasflessen, managen van afval chemicaliën, ingangscontrole van het maatglaswerk, begeleiden van de 
externe service engineers en het uitvoeren van safety-checks  
 
Wat vragen wij van jou?  
Je bent betrokken, doelgericht en toont eigenaarschap richting onze opdrachtgever. Je krijgt er energie van 
wanneer je ziet dat door jouw inspanning de klant optimaal kan produceren en leveren. Je denkt proactief 
mee en bent vraagbaak voor alles wat te maken heeft met laboratoriumbenodigdheden. Hiervoor heb je 
regelmatig contact met collega’s van onze opdrachtgever, de Salesafdeling en de afdeling Logistiek van 
Boom.  
 

• Je hebt MBO werk- en denkniveau en kennis van de laboratorium wereld of hebt ervaring als TOA.  
• Je bent service- en oplossingsgericht en kan goed zelfstandig werken.  
• Je spreekt goed Engels.  
• Je bent bekend met het Microsoft Officepakket en je maakt je nieuwe systemen snel eigen.  
• Je hebt een hands-on mentaliteit en helicopterview  
• Je bent woonachtig op maximaal 30 minuten reisafstand van Zoeterwoude  

 
Wat bieden wij jou?  

• Een zelfstandige functie met een veelzijdig takenpakket.  
• Een 32-urige werkweek, verdeeld over 4 dagen.  
• Een mooie uitdaging bij dé nummer 1 Laboratorium leverancier van Nederland.  
• De mogelijkheid om mee te werken aan het bedenken en implementeren van vernieuwingen  

en verbeteringen binnen je vakgebied en bij de klant.  
• Volop ruimte voor je persoonlijke ontwikkeling.  
• Ruime aandacht voor je duurzame inzetbaarheid en toegang tot de Lekker Bezig app met een  

persoonlijk budget.  
• Een marktconform salaris.  

 
Reageren  
Heb je interesse en herken je jezelf in het bovenstaande profiel? Mail dan jouw motivatie en 
CV vóór 16 maart 2020 naar HR@boomlab.nl. Voor meer informatie over de functie kan je 
terecht bij Alex Oostema, Accountmanager tel. 06-131 332 33 of neem contact op met  
de afdeling HR via tel. 0522 – 268700. 

 


