Anacura (www.anacura.com) is een onafhankelijke laboratoriumgroep van meer dan 200 dynamische
medewerkers, actief in healthcare en lifescience. Onze laboratoriumgeneeskunde richt zich naar arts en patiënt
en onze B2B-afdeling speelt een rol in het ontwikkelingsproces van geneesmiddelen. Tal van innovatieprojecten
staan in voor de duurzaamheid en de groei van onze organisatie. In aanvulling van onze 200 medewerkers zijn
we in het kader van onze groei voor Global Stem Cell Technology NV (GST) op zoek naar een (m/v):

VACATURE PRODUCTION ASSISTANT GST
MET ERVARING IN CELKWEEK

FUNCTIE:
• Als production assistant werk je in eerste instantie in ons state-of-the-art productielabo. Je bent
verantwoordelijk voor het opkweken van de cellen. Aseptisch en nauwkeurig werken is bij het isoleren, cultiveren
en afvullen van de cellen van het grootste belang. Bestellen en stockbeheer van grondstoffen en consumables,
het reinigen van de clean room en het monitoren van de clean room condities (temperatuur, druk,
microbiologische contactplaten en deeltjestellingen) behoren ook tot jouw takenpakket. Dit alles gebeurt volgens
good manufacturing practices (GMP), waarbij minutieus en nauwgezet documenteren van je handelingen
centraal staat.
• In tweede instantie ben je betrokken bij de logistieke afdeling. Waarbij het opmaken en versturen van
zendingen tot je taken behoort.
• Je komt terecht in een hecht en klein team en rapporteert aan het hoofd van productie.

PROFIEL:

• Je hebt reeds een eerste praktijkervaring in een celkweeklabo.
• Je behaalde een bachelor in een wetenschappelijke richting (idealiter FBT).
• Je bent gemotiveerd om in een steriele omgeving te werken onder GMP condities en kijkt er naar uit om heel
nauwgezet jouw taken uit te voeren. Pipetteren kan je als de beste en doe je dan ook graag.
• Kennis over en praktijkervaring met stamcelkarakterisatie, histologie, ELISA, functionele assays en
immunohistochemie zijn een plus.
• Je bent perfect Nederlandstalig en ook in het Engels kan je vlot lezen en schrijven.

WIJ BIEDEN JOU de kans deel uit te maken van een groeiende organisatie die deel uitmaakt van een grotere
en stabiele laboratoriumgroep. De organisatie kent een familiale sfeer en een vlakke hiërarchische structuur
waardoor iedereen zeer toegankelijk is. We ondersteunen onze medewerkers in het realiseren van hun
persoonlijke groei, gaan mee op zoek naar hun ambities en talenten, bieden opleidingen aan en uitdagende

projecten. Het thema gezondheid vertalen we in een amicale sfeer, groepsdeelnames aan loopevenementen,
een maandelijks anacuracafé, een ‘funclub’,…

INTERESSE?
Wij behandelen jouw kandidatuur snel en vertrouwelijk. Voor bijkomende informatie kan je terecht bij Sarah
Bourgonjon: jobs@anacura.com of +32 9 257 15 07.

