Eurofins Scientific is een wereldwijde groep van laboratoria met meer dan 23.000 medewerkers in meer
dan 220 laboratoria verspreid over 39 landen. Eurofins is wereldleider op het gebied van milieu-,
farmaceutische- en voedingsmiddelenanalyses. Eurofins is tevens een belangrijke speler op het gebied
van agronomie, genomica, farmacologie en speciale klinische diagnostische testen. Door het uitgebreid
internationale netwerk profiteren klanten van een ruim aanbod aan laboratoriumdiensten en brede
expertise.
De vestiging in Amsterdam is deel van Eurofins Milieu Nederland. Deze geaccrediteerde laboratoria bieden
een uitgebreid pakket aan chemische, fysische en biologische analyses in alle milieu matrices. Door
jarenlange ervaring heeft Eurofins Milieu Nederland uitvoerige kennis op het gebied van zowel
routinematige analyses als niet standaard analyses waaronder analyses van bijzondere verbindingen en
microverontreinigingen. Circa 500 gemotiveerde deskundigen verzorgen het traject van monstername tot
aan de digitale rapportage van de analyseresultaten.
Eurofins AquaSense opereert al ruim 30 jaar in het hydrobiologisch vakgebied. Ons enthousiaste team van
specialisten en adviseurs voert hydrobiologische en ecotoxicologische analyses uit, verzorgt monstername,
doet flora/faunawet onderzoek en adviseert klanten over de verbetering van het ecosysteem in zoet en
zout water en op land. We werken voor klanten in binnen en buitenland.
Het team van Eurofins AquaSense is uniek door de nauwe samenwerking tussen gedreven
vakspecialisten, inhoudelijk adviseurs en projectleiders. Met een team van gepassioneerde collega’s
analyseren en adviseren wij op het gebied van ecologie, waterkwaliteit, bodemkwaliteit en milieueffecten.
Onze werkzaamheden zijn verdeeld in vier kennisvelden: ecologische monitoring, ecotoxicologie,
ecologisch advies en het uitvoeren van inventarisaties t.b.v. de Wet Natuurbescherming. Daarmee leveren
wij onze klanten integrale oplossingen voor zowel voor het zoete als zoute oppervlaktewater als ook op
land.

Voor de vestiging in Amsterdam zijn wij per direct op zoek naar een:

Ambitieuze projectleider (aquatische) ecologie
De functie
Vanwege de groei van Eurofins AquaSense zijn we per direct op zoek naar een enthousiaste en
ambitieuze projectleider (aquatische) ecologie. Als projectleider leidt je ecologische projecten voor
bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Ben jij een projectleider met relevante ecologische
(veld)kennis, een eigen netwerk en ervaring in het zelfstandig uitvoeren projecten, dan zijn we op zoek
naar jouw kennis en kunde.
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Je bent ondernemend en creatief in de markt en weet wat er speelt in het werkveld. Je creëert en leidt
projecten van A tot Z. Jij bent het aanspreekpunt voor de klant en stuurt het projectteam aan, waarbij je
onze specialisten en adviseurs ondersteunt om samen tot het beste resultaat te komen. Daarnaast draag je
zorg voor de contractuele en financiële sturing van jouw projecten. Kortom, jij weet wat er nodig is om een
project binnen te halen en tot een succes te maken, met een tevreden klant en een mooi resultaat.
De competenties:
- Je beschikt over HBO of WO werk- en denkniveau en hebt aantoonbare werkervaring.
- Je hebt actuele kennis van aquatische ecologie of ecotoxicologie.
- Je bent in staat om zelfstandig te werken, maar je kunt ook samenwerken in een team.
- Je bent gedreven, initiatiefrijk en klantgericht.
- Je bent flexibel en stressbestendig.
- Je bent zorgvuldig, kritisch.
- Je hebt een eigen netwerk in de (aquatische) ecologie en gebruikt je organisatorische en commerciële
vaardigheden om tot nieuwe opdrachten te komen.
- Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
Ons aanbod:
Een professionele, uitdagende en innovatieve werkomgeving in combinatie met aantrekkelijke
arbeidsvoorwaarden waaronder:
Reiskostenvergoeding (OV 100%)
Minimaal 25 vakantiedagen
Flexibele werktijden
Marktconform salaris
Bij Eurofins AquaSense heerst een prettige werksfeer, collegialiteit en is er ruimte voor eigen inbreng en
ontplooiing.
Vragen?
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Amy Storm, Afdelingshoofd Eurofins
AquaSense via AmyStorm@eurofins.com of op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 uur T +31 (0)20 5976
758 / M +31 (0)6 107 558 32.
Sollicitatie
Voldoe je aan bovenstaand profiel en ben je geïnteresseerd in een informele, betrokken en prettige
werksfeer. Dan zien we graag je CV en motivatie, t.a.v. Jacqueline D.F. Lopes Araújo,
(HROmegam@eurofins.com) tegemoet.
Een geschiktheidstest kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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