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PathoNostics zoekt een Senior productie- / QA-medewerker
PathoNostics is een moleculair diagnostisch bedrijf uit Maastricht en is gevestigd op de Brightlands
Maastricht Health Campus. De focus van PathoNostics ligt op de ontwikkeling en het op de markt
brengen van In-Vitro Diagnostiek (IVD) testen gericht tegen gist- en schimmelinfecties. De technologie
is in huis ontwikkeld en in staat om ziekteverwekkers en anti-schimmel resistenties gelijktijdig aan te
tonen. De DNA testen van PathoNostics leiden tot een significant snellere diagnose en identificatie van
de schimmel, waardoor tijdig de juiste behandeling gestart kan worden.
Omdat de activiteiten binnen PathoNostics ieder jaar groeien zijn we op zoek naar een Senior productie/ QA-medewerker met sterke affiniteit voor kwaliteitsmanagement.
Functie omschrijving
De Senior productie- / QA-medewerker is verantwoordelijk voor het inplannen en uitvoeren van de
productie van onze CE-IVD gelabelde producten en verantwoordelijk voor de kwaliteitstaken. Wij zoeken
een gedreven persoon met een moleculair biologische achtergrond en kennis en ervaring op het gebied
van kwaliteitsmanagement.
Verantwoordelijk voor:
 Produceren van CE-IVD gelabelde moleculaire testen (real-time PCR)
 Het uitvoeren van alle productiewerkzaamheden volgens de ISO13485 norm
 Een goede overdracht van informatie en documenten tussen de afdelingen R&D en productie
 Het aansturen van laboranten tijdens werkzaamheden
 Het initiëren, onderhouden en beheren van kwaliteitsdocumentatie
 Het onderhouden en optimaliseren van contacten met leveranciers
 Een goede planning en afstemming binnen de organisatie
Uitdaging:
 Werken in een jong bedrijf met doorgroeimogelijkheden
 Werken in een dynamische en inspirerende wetenschappelijke omgeving
 Bijdragen aan een verdere professionalisering van PathoNostics met een enorm
groeipotentieel
 Zeer afwisselende baan met veel verschillende taken
Profiel:
 Laboratorium opleiding (HBO) met ervaring in moleculair biologische technieken
 Werkervaring in de industrie of bedrijfswereld (minimaal 5 jaar)
 Ervaring met kwaliteitsmanagement (bij voorkeur ISO13485:2016)
 Affiniteit met infectieziektes is gewenst
 Ervaring met de productie van in-vitro diagnostica is een pré
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (spreken, schrijven, lezen)
 Teamplayer
Mocht je interesse hebben in deze vacature, stuur dan een duidelijke motivatie brief en CV voor 15
Maart 2019 naar: Gijs Dingemans, CSO PathoNostics (gijs.dingemans@pathonostics.com).
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