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Extra

Nieuwsbrief

Fenelab Congres op Labtechnology 2011
Zoals u in de laatste Fenelab Nieuwsbrief hebt kunnen lezen, vindt op woensdag 12 oktober aanstaande, op de
eerste dag van Labtechnology, het Fenelab Congres plaats, met sprekers uit de sectoren milieu, bouw en agrofood.
Een blik op "het lab van de toekomst" wordt geworpen door Thermo Fisher Scientific en Fenelab voorzitter Paul
Hesselink praat u vóór de netwerkborrel bij over Fenelab "volop in beweging".
Inmiddels is er meer informatie over het programma en de sprekers. Hieronder vindt u het volledige programma
met links naar inhoudelijke informatie.
Labtechnology 2011 wordt gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch (Congrescentrum 1931). De toegang tot
het Fenelab congres is gratis.
Voor het volledige programma verwijzen wij u naar: www.labtechnology.nl
Inschrijven via: http://labtechnology.nl/inschrijven/?referal=fenelab

Programma Fenelab Congres
Dagvoorzitter:
René Dijkstra, dagelijks bestuur van Fenelab en Algemeen Directeur bij DARE (www.dare.nl)
11.00

Opening Fenelab congres door dagvoorzitter

11.00-11.45

Sector Milieu: Jaap-Willem Hutter (ALcontrol)
"Meetonzekerheid; hoe omgaan met analyseresultaten die dicht bij officiële grenswaarden
liggen"?
Meer informatie

11:45-12.30

Sector Food: Benno ter Kuile (nVWA)
Antibiotica resistentie: De bijdrage van de landbouwsector aan de resistentie in de humane
gezondheidszorg
Meer informatie

12.30-13.15

Lunchpauze

13.15-14.00

Sector Bouw: Louis Grannetia (SGS)
"Succesvolle projecten van Sector Bouw binnen Fenelab"

14.00-14.45

Erik Steinfelder (Thermo Fisher Scientific)
"Het lab van de toekomst"
Meer informatie

14.45-15.00

Koffie/thee pauze

15.00-15.45

Paul Hesselink (voorzitter Fenelab)
"Fenelab volop in beweging"
16.00-17.00

Fenelab borrel op de beursvloer van Labtechnology 2011

17.00

Einde programma en sluiting beursvloer

Over Labtechnology 2011
Labtechnology is één grote showroom van nieuwe, innovatieve laboratoriumtechnologie en producten ter
ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden van de professional in het laboratorium (chemie, life sciences,
milieu, farma, agro-food, kalibratie en bouw). Met op beide dagen lezingen, workshops en bedrijfspresentaties.
Meer dan 70 bedrijven en organisaties presenteren zich op Labtechnology 2011.
Kijk op de website van Labtechnology voor een kort interview met Eugène Hillen (secretaris van Fenelab) over het
Fenelab Congres en deelname aan Labtechnology 2011.

Agenda
Een compleet overzicht van de activiteiten van Fenelab en haar commissies is te vinden op de kern van de
Fenelab-site (alleen toegankelijk voor leden).

2011-10-12 - Fenelab Congres op Labtechnology 2011
Congrescentrum 1931, Brabanthallen Den Bosch
Klik hier voor meer informatie.

2011-10-05 - Commissie Accreditatie
DARE!!, Woerden
Klik hier voor meer informatie.

2011-10-05 - Commissie Public Relations
DARE!!, Woerden
Klik hier voor meer informatie.

Recente vacatures
Medewerker Customer Services - foodlab
Afdelingshoofd Bodemfysisch- en Elementonderzoek 38,5 uur p.w.
Analist Microbiologie
Medewerker Monsterontvangst
Experienced project leader in detection methods in food safety
Teamleader Natte Chemie
International QA Manager
Manager Quality and Regulatory Affairs 1,0 FTE
Inspecteur drukapparatuur
Medewerker customer service, minerals laboratorium
Hoofdlaborant/technoloog Asfalt(wegenbouw)
Kijk voor een compleet overzicht van de vacatures op de website.
Leden kunnen hun vacatures kosteloos op de Fenelab-site plaatsen! Kijk hier voor de mogelijkheden.

Colofon
De Fenelab Nieuwsbrief is een uitgave van Fenelab, de branchevereniging van geaccrediteerde laboratoria,
kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland. De Fenelab Nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar en wordt gratis
verspreid onder de abonnees.
Redactie
Adverteerders

