Open Sollicitatie Academici
(MSc en PhD)
Goed en betrouwbaar meten is de kernactiviteit van VSL. Door onze kennis en ervaring op het gebied
van meten (metrologie) mogen wij ons tot een van de topinstituten van de wereld rekenen.
Met state-of-the-art faciliteiten bieden onze gekwalificeerde, hoog opgeleide professionals binnen- en
buitenlandse klanten nauwkeurige en onbetwiste meetresultaten. Daarmee leveren we een belangrijke
bijdrage aan de betrouwbaarheid, kwaliteit en innovatie van producten en processen in bedrijfsleven
en samenleving. VSL is een privaat bedrijf met een publieke taak.
Hiervan is First Dutch Innovations de aandeelhouder. Er werken in totaal 112 mensen.
Bij VSL is altijd plaats voor enthousiaste getalenteerde academici.
Profiel student
Onze cultuur kenmerkt zich door medewerkers met zelfsturing, een groot verantwoordelijkheidsgevoel
en passie voor het vak. Social skills zijn daarnaast belangrijk in de contacten onderling en met de
klant. Kandidaten met de volgende opleidingsrichtingen sluiten goed aan op het werkgebied:
• Applied Physics
• Chemical Engineering
• Biochemical Engineering
• Electrical Engineering
• Mechanical Engineering
• Nanoscience
• Aerospace Engineering
Startfuncties
Bij VSL start je als wetenschapper / onderzoeker en werk je in projecten. Afhankelijk van je
persoonlijke ontwikkeling kies je daarna voor verdere specialisatie, dan wel een ontwikkeling in
projectmanagement, consultancy en/of acquisitie.
Werken bij VSL betekent dat je in teams van toegewijde experts deelneemt aan diverse projecten
met veel afwisseling. Dit betreft niet alleen de inhoud van de projecten, maar ook de projecten zelf:
grote en kleinere onderzoeksprojecten, internationale (samenwerkings)projecten, R&D-opdrachten en
consultancy voor klanten. VSL beschikt over de modernste onderzoeks- en testfaciliteiten.
Carrièremogelijkheden
VSL investeert in de ontwikkeling van haar medewerkers. Je krijgt al snel eigen
verantwoordelijkheden maar wordt daar tevens bij begeleid. Coaching, intervisie, (competentie)
trainingen, cursussen en workshops, als ook deelname aan projecten en consultancy opdrachten
ondersteunen je in je verdere ontwikkeling. Dit is afhankelijk van de specifieke ontwikkelingslijn die je
hebt besloten in te gaan. VSL biedt je de kans je persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.

Beloning
VSL biedt je de kans je persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Onze cultuur kenmerkt zich door
zelfsturende en gedreven mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en passie voor het vak.
Samenwerken is daarbij onlosmakelijk verbonden met succes!
VSL biedt een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals o.a. korting bij de
ziektekostenverzekering, een flexbudget, vergoeding voor een fitnessabonnement. VSL kent een
individueel arbeidsvoorwaardenpakket à-la-carte met de mogelijkheid afspraken maken over flexibele
werktijden om een goede balans te vinden tussen werk en privé.
Sollicitatie
Herken je jezelf in het geschetste profiel, dan maken we graag kennis met je. Neem contact op met
Lydia de Koning voor meer informatie, Personeelsadviseur VSL, 015 269 15 00. Stuur je (open)
sollicitatie naar LdeKoning@vsl.nl. Wij nemen vervolgens direct contact met je op.

