
 

 

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  
 

initiatiefrijke en servicegerichte 
 

Sales & Marketing Associate 

 

met een hands on mentaliteit ter ondersteuning van het Marketing en Sales team 
 
 

Als Sales & Marketing Associate bij GenDx begrijp je precies wat onder proactief handelen verstaan 
wordt en weet je als geen ander hoeveel praktische werkzaamheden er nodig zijn voor het dagelijkse 
werk met klanten. Je ondersteunt het Sales team met het opstellen van offertes en boekt reizen voor 
(internationale) collega’s en gasten. Als vanzelfsprekend werk je zeer nauwkeurig en vind je het een 
uitdaging om flexibel om te gaan met een diversiteit aan taken. 
 

Verantwoordelijkheden 

 Uitvoeren van werkzaamheden voor het Marketing team. 

 Regelen van reizen met bijbehorende hotelboekingen, visa aanvragen etc. 

 Offertes opstellen en informatie verzenden voor het Sales team.  

 Werken volgens de GenDx huisstijl. 
 

Functie-eisen 

 Een afgeronde hbo-opleiding in sales of marketing. Kennis van Life Sciences is een pré. 

 Minimaal twee jaar ervaring in een soortgelijke functie. 

 Uitstekende communicatieve- en sociale vaardigheden. 

 Sterke MS Office skills, aangevuld met kennis van Adobe Indesign, Photoshop, WordPress  

 Uitstekende 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 Boudewijn Erasmus MSc, CMO, 06 514 391 16 of 
Wietse Mulder PhD, CEO 06 512 965 84. Beide zijn ook te bereiken op telefoonnummer 030 252 3799. 
 

Do we Match?  
Stuur je CV en motivatiebrief naar Roelien Brommersma MSc, CHRO, hrm@gendx.com. Vermeld je naam 
en ‘2020_05’ in de onderwerpregel van de e-mail.  
 
 
 
 
 
 
 
 

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