
   
 
 

Research Analist Product Development  

32-38 uur per week 

Wil je werken voor een internationaal opererend, biotechnologisch bedrijf en bijdragen aan 

een betere gezondheidszorg? Dan zijn we ook op zoek naar jou! 

IQ Products zoekt een innovatieve en veelzijdige Research Analist 

IQ Products is een onderneming in life sciences met als missie: het ontwikkelen, 

produceren en/of commercialiseren van innovatieve producten voor diagnostiek, welke 

wereldwijde markten hebben. Als Research Analist werk je samen met de andere leden 

van Product Development aan de ontwikkeling, het testen en evalueren van nieuwe 

reagentia en producten voor de diagnostiek. Er wordt veel samengewerkt met de 

afdelingen Productie, Kwaliteit en Marketing & Sales. Tevens is het leveren van een 

bijdrage aan de ondersteuning van klinische studies een belangrijk kenmerk van de 

functie. 

 

* Functie-eisen 

   -  Afgeronde laboratoriumopleiding op HBO niveau met specialisatie medische 

biologie, klinische chemie, immunologie of biochemie. 

   -  Kennis en ervaring met flowcytometrie, ELISA, antilichaamproductie en -zuivering, 

western blot en eiwitconjugaties. Moleculair biologische technieken zijn een pré. 

   -  Harde werker met initiatief, zowel in teamverband als zelfstandig. 

   - Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

   - Administratief sterk en affiniteit met het maken van (kwaliteits)rapportages. 

   - Bereid te werken volgens kwaliteitsnormen (ISO13485:2016).  

 

* Competenties 

- Zeer nauwkeurig  

- Resultaatgericht; goed prioriteiten kunnen stellen  

- Flexibel, sociaal en goede communicatieve vaardigheden 

- Zelfstandig, gestructureerd en analytisch vermogen 

 

Wat bieden we jou?  

- De mogelijkheid om te werken in een klein, innovatief bedrijf met korte lijnen 

- Een leuke en gezellige werksfeer 

- Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling 

- De mogelijkheid de functie eigen te maken door in te spelen op jouw krachten 

- Een marktconform salaris met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden 

- Een tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstverband.  

 

Herken jij jezelf in deze functie? Mail je cv en motivatiebrief voor 7 september naar Hedy 

Wind (h.wind@iqproducts.nl). Meer achtergrondinformatie over IQ Products is te vinden 

op www.iqproducts.nl of www.pregnostic.nl.  

 

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet gewaardeerd. 
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