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Medewerker Fysische Analyse 

Ben jij op zoek naar die unieke technische uitdaging in een High Tech werkomgeving en 

wil jij je steentje bijdragen aan zeer gevarieerde testen en fout- en materiaalanalyses op 

micro-elektronica componenten, lees dan verder! 

Ons team bestaat uit bevlogen specialisten die stuk voor stuk goed zijn in wat ze doen én 

hier ook veel plezier in hebben. Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die naast kennis 

en bevlogenheid ook gezelligheid meebrengt, want dat vinden we ook erg belangrijk. 

Je houdt je bezig met:  

• Preparatie van micro-elektronica componenten met laser, chemicaliën en/of specifieke 
systemen. 

• Het uitvoeren van onderzoeken op micro-elektronica componenten. Je maakt hiervoor 
gebruik van verschillende technieken zoals Optische - en Elektronen microscopie, 
Röntgen - en Ultrasoon. 

• Rapporteren van analyseresultaten naar de opdrachtgever. 

 
Jouw profiel: 
 

• Je hebt een Elektrotechnische, Chemische of soortgelijke MBO-opleiding (niveau 4). 

• Je hebt interesse in het werken met verschillende analysetechnieken en apparatuur. 

• Je bent een teamspeler die graag samen met de collega’s ergens de schouders onder 
zet, maar zelfstandig een uitdaging ook niet uit de weg gaat. 

• Je bent flexibel, nauwkeurig en hebt een hands-on mentaliteit. Daarnaast beschik je 
over een analytisch denkvermogen en ben je klantgericht. 

• Je hebt goede kennis van de Nederlandse – en de Engelse taal (niveau B2) 
 

Wat bieden wij: 
 
Werken bij Eurofins | MASER betekent werken in een dynamische omgeving waar 
samenwerking, collegialiteit en respect belangrijke onderwerpen zijn. Daarnaast bieden 
wij:  
 

• een marktconform salaris en een 13e maand 

• een premievrij pensioen 

• 24,5 vakantiedagen en 7 ATV dagen 

• Persoonlijke ontwikkeling door middel van training en opleiding 

• Een informele werksfeer, waarbinnen ruimte is voor de vrijdagmiddag borrel, de 
Midzomer BBQ, een gezellig jaarfeest maar ook de Sint- en Kerstviering. 

 

Bedrijfsprofiel 

Eurofins | MASER  is een onafhankelijk dienstverlenend bedrijf dat actief is in de elektronica 
industrie. Wij testen micro-elektronica en behoren in ons vakgebied tot de top van Europa. 
Wij zijn in 1993 opgericht en zijn gevestigd op het Kennispark in Enschede, een geweldige 
locatie met een enorme potentie. Sinds september 2021 maken wij onderdeel uit van 
Eurofins Scientific, een wereldspeler op laboratoriumgebied.  
Onze klanten zijn actief in de halfgeleider-, elektronische componenten en systeem industrie 
met toepassingen in o.a. de automobiel, ICT, medische industrie, lucht- en ruimtevaart. Wij 
bedienen klanten in heel Europa en Israël.  
Sinds kort hebben wij een nieuwe en zeer moderne locatie aan de Auke Vleerstraat. 
Daarmee zijn we klaar voor de toekomst. 
 
Reacties graag per e-mail:  vacature@maser.nl  Website:  www.maser.nl 
 
Voor vragen / toelichting op de vacature: Ido Reinink, Physical Analysis Department 
manager 
Ido.reinink@maser.nl / Tel.: +31 53 428 6890 
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