
Het Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL) verricht toonaangevend fundamenteel onderzoek aan de fysica en 

technologie van nanolithogra� e, in het bijzonder voor toepassing in de halfgeleiderindustrie. ARCNL is een publiek-private samen-

werking tussen de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (NWO-I), de Universiteit van Amsterdam (UvA), 

de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de fabrikant van halfgeleiderapparatuur ASML. ARCNL is gevestigd op het Amsterdam 

Science Park en heeft ongeveer 100 medewerkers. Zie ook www.arcnl.nl

Onderzoekstechnicus 
Je zal deel uitmaken van de onderzoeksgroep High-Harmonic Generation and EUV Science.
  

Het Advanced Research Center for Nanolithography (ARCNL) zoekt een technicus op HBO-niveau, ter ondersteuning van wetenschap-

pelijk onderzoek op het gebied van laser- en optische fysica, fysica van gecondenseerde materie en fysische chemie.

Als onderzoekstechnicus verricht je technische werkzaamheden ter ondersteuning van fysische experimenten. Je helpt mee met het 

ontwerpen en bouwen van meetopstellingen, draagt zorg voor het onderhoud ervan en voert reparatie- en montagewerkzaamheden 

uit. De werkzaamheden bestaan uit onderhoud en optimalisatie van ultrakorte pulslasers, uitlijning en constructie van optische opstel-

lingen, het maken van (� jn)mechanische aanpassingen, het ontwerpen en testen van vacuümsystemen, en het testen en in gebruik 

stellen van elektronische randapparatuur. Je maakt deel uit van een onderzoeksgroep en werkt intensief samen met collega technici 

van andere onderzoeksgroepen en van de algemene ondersteunende technische afdelingen van ARCNL en het naastgelegen AMOLF.

Functie eisen
Je beschikt over een HBO-diploma of een ander hoger diploma op een relevant vakgebied (zie hierboven). Het is een pre als je ervaring 

hebt met en of meer van de hierboven genoemde werkzaamheden, in het bijzonder met (geavanceerde) laseropstellingen. Je bent 

� exibel, kan goed prioriteiten stellen, kan werken voor meerdere opdrachtgevers tegelijk en kan goed met hen en andere collega’s 

communiceren, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Arbeidsvoorwaarden
De sfeer op ARCNL wordt in hoge mate bepaald door jonge, enthousiaste, veelal buitenlandse medewerkers. De communicatie is 

informeel en verloopt via korte lijnen. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend. Training on the job en studiefaciliteiten zijn 

vanzelfsprekend. Inschaling vindt, afhankelijk van relevante kennis en ervaring, plaats in schaal 7 of 8; maximaal € 50.000 bruto per jaar 

(incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Het betreft een voltijds dienstverband van twintig maanden, met de intentie van een aan-

sluitend vast dienstverband.

Solliciteren:
Lijkt deze baan iets voor jou? Solliciteer dan vóór 3 mei 2021 via onderstaande link:
https://arcnl.nl/vacancy/1147568

Online screening kan deel uitmaken van de selectieprocedure.


