
 

 

GenDx, experts in transplant diagnostics 
Als wereldleider op het gebied van moleculaire diagnostiek voor transplantatie, ontwikkelt en verkoopt 
GenDx software en reagentia waarmee laboratoria weefsel kunnen typeren op DNA-niveau. Hiermee kan 
de meest geschikte donor gevonden worden voor transplantatiepatiënten. Naast productontwikkeling 
onderscheidt GenDx zich door uitmuntende klantenondersteuning en educatie. Met een gemotiveerd 
team van circa 60 collega’s dragen wij bij aan de kwaliteit van leven van transplantatiepatiënten. GenDx 
breidt uit en daarvoor hebben we nieuwe collega’s nodig met kennis, persoonlijkheid en doorzettings-
vermogen. Wil jij deel uitmaken van een innovatief bedrijf met uitstekende arbeidsvoorwaarden en ruime 
mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling?  
We zijn op zoek naar een  
 
 

proactieve en oplossingsgerichte 
 

Financial Associate 

 

met een gedegen kennis van boekhoudkundige principes 
 
 

Als Financial Associate bij GenDx verricht je werkzaamheden voor het gehele boekhoudkundige proces 
van GenDx en haar dochterondernemingen. Als rechterhand van de CFO werk je mee aan het 
optimaliseren van processen op het gebied van Finance. Je bent accuraat, servicegericht, integer, kunt 
goed samenwerken en beschikt, vanzelfsprekend, over een uitstekend cijfermatig inzicht.  
 

Verantwoordelijkheden 

 Invoeren van de financiële administratie. 

 Monitoren van het facturatie- en betalingsproces. 

 Ondersteunen bij het samenstellen van financiële rapportages. 

 Het verzorgen van BTW/ICP aangiften en grootboekcontroles. 

 Procesverbeteringen met betrekking tot het Finance systeem. 

 Diverse werkzaamheden binnen de financiële administratie.  

 Werken volgens de ISO 13485 kwaliteitsstandaard. 
 

Functie-eisen 

 HBO werk- en denkniveau (MBA, SPD of gelijkwaardig) en ervaring met grootboek administratie. 

 Sterke MS Office skills, specifiek MS Excel. 

 Ervaring met SnelStart is een pré. 

 Je denkt oplossingsgericht en bent bereid je handen uit de mouwen te steken. 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling en schriftelijk). 

 Je bent woonachtig in de regio waar GenDx gevestigd is, het Utrecht Science Park. 
 

Informatie 
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Stefan Timmerman MSc RC, CFO, 06 835 83 760 
of 030 252 3799. 
 

Do we Match?  
Stuur je CV en motivatiebrief naar Roelien Brommersma MSc, CHRO, hrm@gendx.com. Vermeld je naam 
en ‘2020_04’ in de onderwerpregel van de e-mail.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisitie en bemiddeling door derden of ZZP’ers wordt niet op prijs gesteld. 
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