
 
 

 
 

Cardialysis initieert, ontwerpt en coördineert onderzoek naar de effectiviteit van nieuwe 
geneesmiddelen en medische technieken op cardiovasculair gebied. In samenwerking met 
onderzoekers in vooraanstaande klinieken in binnen- en buitenland worden groepen 
patiënten, in aantal variërend van 100 tot 10.000, in een onderzoek ingesloten. De hieruit 
voortvloeiende gegevens worden door ons verwerkt en vormen de basis voor rapportages 
aan opdrachtgevers en wetenschappelijke publicaties. 
 
Wij zoeken voor de afdeling Quality Assurance op korte termijn een: 

 

Quality Assurance Officer (32-36 uur) 
 

Functie 
Als Quality Assurance Officer ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren, implementeren en 
bewaken van het kwaliteitsbeleid volgens de nationale wet- en regelgeving met betrekking 
tot het uitvoeren van klinisch onderzoek. Hierbij behoort onder andere het voeren en 
begeleiden van audits en het verzorgen van interne trainingen ter bevordering van de interne 
deskundigheid met betrekking tot de kwaliteitseisen. 
Daarnaast ben je betrokken bij en/of verantwoordelijk voor het initiëren en stimuleren van de 
procesverbeteringen en indien van toepassing de validatie van die processen. 
 
Functie-eisen  
Wij zoeken een kandidaat met: 

- een academische achtergrond en minimaal 5 jaar ervaring in een GxP gereguleerde omgeving 
(bij voorkeur de farmaceutische industrie); 

- goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift; 
- kennis van GCP; 
- ervaring in het uitvoeren van audits; 
- kennis van validatie van computersystemen (is een pré). 

 
Je bent enthousiast, oplossings- en resultaatgericht waarbij je de kwaliteit voorop stelt. Je beschikt 
over een goed ontwikkeld analytisch vermogen. Je bent in staat andere te motiveren en beschikt 
daartoe over uitstekende communicatieve eigenschappen. 
Houd je van een informele sfeer en voldoe je aan bovengenoemd profiel dan ontvangen wij graag je 
motivatiebrief met curriculum vitae. 
  
Wij bieden 
Een zelfstandige, afwisselende, uitdagende, fulltime functie in een zich ontwikkelende organisatie 
met prima arbeidsvoorwaarden. In eerste instantie vindt aanstelling plaats op basis van een 
jaarcontract.  



 
Informatie 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jako Pranger, Manager 
QA onder telefoonnummer 010-2062828. Ook verwijzen wij je naar onze website 
www.cardialysis.com. 
 
Solliciteren 
Wil je deel uit gaan maken van ons team, dan nodigen we je uit om te solliciteren. Je kunt je 
motivatie met curriculum vitae zenden aan Cardialysis via hrm@cardialysis.nl. 
 


