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Vacature Production Technician PathoFinder – Juli 2019 

 

PathoFinder is een bedrijf dat innovatieve moleculair diagnostische tests ontwikkelt waarmee 

verwekkers van infectieziekten aangetoond kunnen worden. Een specifiek ziektebeeld kan door 

verschillende ziekteverwekkers worden veroorzaakt en het technologieplatform van PathoFinder maakt 

het mogelijk om met één enkele reactie een testuitslag te krijgen voor meer dan 20 verschillende 

verwekkers. PathoFinder richt zich op de ontwikkeling, productie en verkoop aan (ziekenhuis-) laboratoria 

van deze paneltesten en heeft klanten over de gehele wereld.  

 

Om onze Productie afdeling te versterken zijn wij op zoek naar een  

 

Technician moleculaire biologie  

Functie: 

Als Technician speel je een belangrijke rol in de productie van de moleculaire diagnostische paneltesten. 

Hierbij zul je diverse werkzaamheden verrichten, vanaf de inkoop van ruwe materialen tot en met de 

release van de paneltesten.  

Als technician ben je verantwoordelijk voor een zelfstandige en zeer nauwkeurige uitvoering van een 

scala aan (moleculaire) technieken. Hierbij is kritische data-analyse en zorgvuldige rapportage een must. 

Je werkt volgens het ISO 13485 kwaliteitssysteem, in een gemotiveerd en jong team. Daarnaast sta je 

open voor innovatie en heb je een sterk verantwoordelijkheids-gevoel.  

 

Wat vragen wij: 

• Bachelor- of Masterdiploma in Life Sciences / Biotechnologie / Biologie en medisch 

laboratoriumonderzoek, met ervaring in moleculair biologische technieken 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

• Je bent een aanpakker, flexibel, resultaatgericht en team-player 

• Ervaring met productie van in-vitro diagnostiek en kwaliteitsmanagement (bij voorkeur ISO 

13485) zijn een pré. 

 

Wat bieden wij: 

• Een baan bij een jong bedrijf met doorgroeimogelijkheden 

• Een dynamische en wetenschappelijk inspirerende werkomgeving 

• Contract voor minimaal 32 u/wk  

• 25 vakantiedagen per jaar bij full-time aanstelling, reiskosten-vergoeding en pensioenopbouw 

• Een dienstverband van minimaal 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband 

 

Mocht je interesse hebben in deze vacature, stuur dan een duidelijke motivatiebrief en CV voor 18 

augustus 2019 naar:  

 

Dr. Tanja Geelen, Manager IVD production PathoFinder BV 

Tanja.Geelen@pathofinder.com 
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