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VACATURE SENIOR SCIENTIST

PathoFinder B.V. is een diagnostisch bedrijf dat innovatieve moleculaire testen ontwikkelt
waarmee verwekkers van een infectieziekte aangetoond kunnen worden. Een specifiek
ziektebeeld kan door meerdere ziekteverwekkers worden veroorzaakt en het technologie
platform van PathoFinder maakt het mogelijk om in één enkele reactie de juiste
ziekteverwekker(s) aan te tonen en te identificeren. Het bedrijf richt zich op de ontwikkeling,
productie en verkoop aan ziekenhuizen van deze panel testen en heeft klanten over de gehele
wereld. PathoFinder zal de komende jaren verder groeien en haar portfolio sterk uitbouwen.
Werken bij PathoFinder betekent samenwerken in een jong dynamisch team, afwisseling en
groeimogelijkheden.
Ter versterking en uitbreiding van het R&D team zijn wij nu op zoek naar een Senior Scientist
(m/v)
Over de functie:
De Senior Scientist zal actief zijn in:
• Ontwikkeling van nieuwe producten op basis van nieuwe multiplex PCR technieken;
• Verder optimaliseren van het huidige technologieplatform;
• Ontwikkelen en implementeren van nieuwe moleculaire technieken;
• Leidinggeven aan en begeleiden van een team van 4-5 onderzoekers en/of analisten;
• Bijdragen aan de vereiste documentatie;
• Onderhouden van een goede werkrelatie met de andere afdelingen zoals Productie en
QA;
• Interactie met Key Opinion Leaders;
• Rapporteren over de voortgang van de projecten aan de CSO en management team;
• Opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden met ziekenhuizen/ universiteiten/
bedrijven en invulling geven aan bijbehorend projectmanagement.
Het profiel:
Samenwerking, innovatie en groei staan centraal bij PathoFinder. We zoeken dan ook een
enthousiaste communicatief vaardige wetenschapper met een moleculair biologische of
genomics achtergrond (PhD) en:
• Ervaring en/of affiniteit met moleculaire diagnostiek van infectieziekten;
• Passie voor innovatie;
• Ervaring in behalen van gestelde doelen en tijdslijnen in projecten;
• Verbindende en leidinggevende kwaliteiten en/of ambitie;
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Solliciteren op deze functie is mogelijk door je CV en bondige motivatiebrief te sturen aan:
Guus Simons PhD, CEO PathoFinder B.V., Guus.Simons@pathofinder.com
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