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De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende universiteit die 
midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek. Onze 
breed georiënteerde universiteit telt twaalf faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en 
onderzoekscentra en  ondersteunende diensten. Op de campus aan de snelst groeiende economische regio 
van Nederland (de Zuidas), werken ruim 4.000 medewerkers en volgen ruim 25.000 studenten 
wetenschappelijk onderwijs. 
 

Het ‘Center for Neurogenomics and Cognitive Research’ (CNCR, zie www.cncr.nl) van de VU in Amsterdam 
zoekt met onmiddellijke ingang een celbiologisch/microscopisch analist.  
 
Het CNCR is een sectie van de afdeling Neurowetenschappen van de Faculteit der Aard- en 
Levenswetenschappen. De Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (FALW) verzorgt diverse Bachelor 
en Master programma’s en richt zich op de onderzoeksgebieden levenswetenschappen, gezondheids-, milieu- 
en aardwetenschappen.  
 
Binnen het CNCR verrichten neurobiologen en (pré-)klinische neurowetenschappers onderzoek aan de 
werking van het centrale zenuwstelsel waarbij sterke nadruk ligt op integratie van resultaten uit de 
verschillende wetenschappelijke disciplines die de verschillende niveaus van zenuwstelselfunctie, van 
molecuul en genetica tot aan gedrag en cognitie, overbruggen. 
 
De onderzoeksteams van dr. Ronald van Kesteren en dr. Ruud Toonen doen gezamenlijk onderzoek aan 
moleculaire en cellulaire mechanismen van neuronale synapsvorming en synaptische plasticiteit (gefinancierd 
door Neuroscience Campus Amsterdam en de Stichting Alzheimer Nederland). Zij gebruiken hiervoor 
verschillende geautomatiseerde ‘high-content’ microscopie systemen. Voor het uitvoeren van neuronale 
screeningsprojecten, het analyseren en uitwerken van screeningsresultaten, en het implementeren van ‘live 
cell imaging’ opties zoeken wij per direct een celbiologisch/microscopisch analist.  
 
Je taak zal zijn het tot expressie brengen en/of uitschakelen van synaptische eiwitten in primaire kweken van 
neuronen, en het analyseren van de effecten hiervan op synapsvorming, synapsfunctie en synaptische 
plasticiteit m.b.v. ‘high-content’ fluorescentie-microscopie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het beheer 
en onderhoud van een tweetal geautomatiseerde microscopiesystemen. Je komt te werken in een dynamisch 
en internationaal team. Ons team kenmerkt zich als informeel en collegiaal.   
 
Functie-eisen 
Je bent HBO-analist en hebt ervaring met microscopische technieken, en met fluorescentiemicroscopie in het 
bijzonder. Daarnaast heb je affiniteit, en bij voorkeur ook ervaring, met geautomatiseerde, computer-
gestuurde microscopie en/of met automatische cellulaire detectie- en analyse-algoritmen in het algemeen. 
 
 



Bijzonderheden 
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar. Afhankelijk van projectfinanciering  
behoort verlenging tot de mogelijkheden. Op www.werkenbijdevu.nl kun je onze aantrekkelijke secundaire 
arbeidsvoorwaarden en regelingen uitgebreid terugvinden zoals: 
• 8,3% eindejaarsuitkering en 8% vakantietoeslag; 
• goede pensioenregeling (ABP). 
 
Salaris 
Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 2.026,- bruto per maand en maximaal  
€ 2.736,- bruto per maand (salarisschaal 7) bij een voltijds dienstverband. 
 
Informatie 
Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met:  
 
dr. R.E. van Kesteren; tel.: 020 5987111, e-mail: ronald.van.kesteren@vu.nl  
dr. R. Toonen; tel.: 020 5986946, e-mail: r.f.g.tonen@vu.nl  
 
 
Sollicitatie 

Schriftelijke sollicitaties, voorzien van motivatiebrief en CV en onder vermelding van het vacaturenummer in 

de e-mail header voor 1 maart 2014 sturen naar:  

 

Vrije Universiteit Amsterdam 
Het Center for Neurogenomics and Cognitive Research 
t.a.v. dr. R.E. van Kesteren 
e-mail: ronald.van.kesteren@vu.nl  
  
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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