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Vacature Lab Scientist (R&D medewerker) 
 

Functie 
• Zelfstandig uitvoeren van projecten  

• Je bedenkt oplossingen voor technisch-wetenschappelijke problemen, die je valideert 

via experimentele opzet 

• Je bent vertrouwd met het proces om na probleemanalyse, strategie bepaling en het 

herkennen en definiëren van kritische punten, zelfstandig experimenten te kunnen 

opstarten. 

• Je analytisch inzicht laat interpretatie van experimentele resultaten toe, zodat je data 

kunt vertalen in conclusies die je beschrijft in wetenschappelijke rapporten 

• Je verleent intern en extern advies op basis van eigen expertise, vooral op gebied van 

ontwikkeling en optimalisatie van productie- en analysemethodes. Idealiter heb je 

kennis van scale-up van chemische processen. 

 

Profiel 
• Je bent houder van een masterdiploma in een wetenschappelijke richting (Chemie, 

Bio-ingenieur, farmacie of gelijkaardig). 

• Je houdt van experimenteren en hebt gedegen kennis van chemische 

laboratoriumtechnieken in organische en analytische chemie zoals chromatografie 

• Je bent vertrouwd met de chemie van natuurproducten en de principes van 

duurzaamheid en circulariteit. Je hebt de drive, de filosofie, en de ambitie om die 

kennis te gebruiken om uitdagingen van de toekomst aan te pakken. 

• Je bent een enthousiast, nieuwsgierig, flexibel en zelfstandig persoon met gevoel 

voor verantwoordelijkheid. 

• Je bent communicatief en je hebt een sterk probleemoplossend, analytisch en 

synthetiserend vermogen. 

• Je bent een teamspeler en multitasker. 

• Je hebt een grondige kennis van Microsoft office. 

 

Aanbod 
• Groei- en leeropportuniteiten binnen een dynamisch, startend bedrijf dat 

maatschappelijke visie koppelt aan commerciële relevantie. 

• Een boeiende en uitdagende job waarin je gesteund door ervaren medewerkers een 

grote mate van zelfstandigheid geniet. 

• Een aantrekkelijk loon, in verhouding tot jouw ervaring en capaciteiten. 

 

Contact 
Indien interesse, gelieve jouw curriculum met duidelijke motivatiebrief door te sturen 

naar yves.boonen@pliniuslabs.com. Meer informatie kan je vinden op 

www.pliniuslabs.com.  
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Vacancy Lab Scientist (R&D employee) 
 

Function 
• You are capable to perform project work independently: you start experiments after 

problem analysis, you determine strategy, and the identify and define critical points 

on the way to the solution. The technical-scientific approach you select is validated 

by appropriate experimental set-ups. 

• Your analytical insight allows you to interpret experimental results, while you 

translate data into conclusions which you describe in scientific reports. 

• You provide internal and external advice based on your own expertise, especially in 

the field of development and optimisation of production processes and analysis 

methods. Ideally, you have knowledge of scale-up of chemical processes. 

 

Profile 
• You hold a Master's degree in a scientific discipline (Chemistry, Bio-engineering, 

Pharmacy or similar). 

• You like to experiment, to use your thorough knowledge of chemical laboratory 

techniques in organic and analytical chemistry such as chromatography 

• You are familiar with the chemistry of natural products and the principles of 

sustainability and circularity. You have the drive, the philosophy and the ambition to 

use that knowledge to tackle the challenges of the future. 

• You are an enthusiastic, curious, flexible and independent person with a sense of 

responsibility. 

• You are communicative and have strong problem solving, analytical and 

synthesising skills. 

• You are a team player and multitasker. 

• You have a thorough knowledge of Microsoft office. 

 

Offer 
• Growth and learning opportunities within a dynamic, start-up company that 

connects social vision to commercial relevance. 

• A fascinating and challenging job in which you enjoy a high degree of independence, 

supported by experienced staff members. 

• An attractive salary in proportion to your experience and capabilities. 

 

Contact 
If interested, please send your curriculum with a clear motivation letter to 

yves.boonen@pliniuslabs.com. More information, you can find on www.pliniuslabs.com. 

http://www.pliniuslabs.com/

