
 
 

 

 

 

MILabs is een snelgroeiende en uiterst innovatieve speler in de medische industrie. 

Vanuit haar hoofdkantoor op het Sciencepark Utrecht, levert het  state-of-the-art 

technologieën in PET, SPECT, Optical Imaging en X-Ray CT. De producten van MILabs 

concurreren met de grootste biomedische apparatenleveranciers ter wereld en worden 

wereldwijd door toonaangevende universiteiten, academische ziekenhuizen, CRO's en 

farmaceutische bedrijven gewaardeerd. 

Ons team van medewerkers en medewerkers omvat veel van de belangrijkste 

vernieuwers in in-vivo moleculaire en medische beeldvorming systemen. Onze cultuur 

viert diversiteit en ondernemerschap en prijs de unieke bijdrage van elke medewerker. 

We zijn nu op zoek naar een 

 

Instrumentmaker 
 

Als instrumentmaker ben je de schakel tussen de productie en ontwikkeling. Door je 

proactieve houding, signaleer je verbetermogelijkheden in het productieproces en deel je 

deze bevindingen met het hoofd productie en de afdeling ontwikkeling. Daarnaast 

beheer je de instrumentmakerij en ben je in staat zelfstandig te werken aan specials en 

nieuwe prototypes door gebruik te maken van conventionele machines. 

MILabs biedt een unieke en zeer dynamische omgeving: je hebt de kans om bij te 

dragen aan de uitbreiding van onze state-of-the-art technologie. De snelle groei van de 

onderneming biedt persoonlijke groeimogelijkheden; het werkklimaat bij MILabs is 

informeel en internationaal georiënteerd. 

 

  



 
 

 

 

Taken en verantwoordelijkheden 

- Ondersteunen van productie  

- Beheren van de instrumentmakerij 

- Vertalen van productie problemen naar engineering 

- Assembleren van specials  / prototypes in samenwerking met engineering 

 

Achtergrond 

- +3 Jaar ervaring in een hightech omgeving, bij voorkeur in de medische 

apparatuur. 

- MTS werktuigbouwkunde of Leidse instrumentmakers school   

- zelfstandig en proactief 

- Communicatief sterk 

- Aantoonbare ervaring met conventionele machines 

 

Vergoeding 

Goede beloning voor werken in een jonge en dynamische omgeving. 

Voor meer informatie over MILabs kunt u terecht op onze website www.milabs.com, voor 

meer informatie over bovenstaande functie verwijzen wij u naar onze website: 

www.milabs.com. Om te solliciteren stuur je CV en motivatiebrief naar jobs@milabs.com. 
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