SGS (www.sgs.be) is wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en
certificering. SGS staat bekend als de global benchmark voor kwaliteit en integriteit. SGS
onderhoudt wereldwijd een netwerk van ca. 2400 kantoren en laboratoria met meer dan
95.000 werknemers.
In onze SGS laboratoria IAC / IMA beschikken we over een ‘present state of the art‘
analytische instrumentatie (HRGC/HRMS, UPLC/MS-MS, UPLC/TOF, HRGC/MS-MS,
GC/MS, GCxGC/MS, IC/LC-GC- ICP/HRMS, Flash HT/GC-C-IRMS, ICP/MS, ICP/OES, ...) die
toelaten analytische uitdagingen in de breedste zin aan te pakken.
Momenteel zoeken wij voor ons laboratorium gelegen in de haven van Antwerpen een
enthousiaste
Lab IT-support / Lims super user
Functie:
•

•
•
•
•

Je staat in voor het opzetten en implementeren van een automatisatie proces binnen het
laboratorium. Hierbij dienen de exportgegevens welke door diverse analyseapparatuur
worden gegenereerd in het LIMS (Laboratory Information & Management System) te
worden ingelezen en verwerkt. Daarnaast dienen er diverse automatisatieprojecten te
worden opgezet en uitgewerkt.
Je bent als super user en IT-supportmedewerker verantwoordelijk voor dagelijkse beheer
van het LIMS-systeem en staat onze laboranten bij in het opzetten en uitwerken van de
automatisatieprojecten.
Je verzorgt de implementatie en zorgt voor een structurele opzet van de processen.
Je staat naast het beheer ook in voor het onderhoud van het LIMS-systeem.
Je wordt ingeschakeld bij het uitwerken en verbeteren van de dataverwerking binnen het
laboratorium.

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je volgde bij voorkeur een Bacheloropleiding richting IT. Personen die een scheikundige
opleiding hebben genoten en die een sterke affiniteit hebben met
dataverwerking/programmeren in bestaande LIMS-systemen komen ook in aanmerking.
Kennis van klassieke softwarepakketten (Excel/Word) aangevuld met een grondige kennis
van VB/VBA-script is een must.
Kennis van Crystal Report en Oracle zijn een pluspunt.
Affiniteit met een scheikundige laboratorium omgeving is een pro.
Je kan bestaande processen op een logische en creatieve wijze vertalen naar een
geautomatiseerde IT-omgeving.
Je levert nauwkeurig en precies werk af.
Je bent een zeer betrokken, gedreven en stressbestendig persoon die zaken wil
realiseren.
Deadlines schrikken je zeker niet af.
Je bent een progressief en innovatief persoon die resultaat gericht denkt en werkt.

Aanbod:
•
•
•

Tewerkstelling binnen een internationaal en stabiel bedrijf.
Een loon in verhouding tot jouw ervaring en capaciteiten.
De mogelijkheid om te werken binnen een team van gespecialiseerde mensen met
internationale erkenning.

Interesse?
Verstuur je CV en motivatiebrief online via onze website http://jobs.sgs.com. Bijkomende
informatie over deze functie kan je verkrijgen via sandra.beert@sgs.com (gelieve naar dit
adres geen sollicitaties te versturen).

