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experts in transplant diagnostics

 

 

 

GenDx, experts in transplant diagnostics 

GenDx is een wereldleider in moleculaire diagnostiek, om donoren en patiënten te kunnen matchen en 

transplantaties te kunnen monitoren. We combineren onze toonaangevende software en reagentia voor DNA 

Sequencing-based HLA typing en Chimerism Monitoring met excellente customer support en educatie. Met een 

gemotiveerd team van ongeveer 90 collega’s dragen wij bij aan de kwaliteit van leven van 

transplantatiepatiënten. Wil jij bijdragen aan een innovatief bedrijf met goede arbeidsvoorwaarden en ruime 

mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling? Vanwege groei zijn wij op zoek naar een nieuw lid voor ons team! 

GenDx zoekt een: 
 

commercieel ingestelde en servicegerichte  
 

PURCHASING MANAGER (100%) 
 

die verantwoordelijk is voor het gehele inkoopproces;  

van leveranciersselectie en bestelling tot goederenontvangst 
 
 

Als Purchasing Manager bij GenDx ben je direct verantwoordelijk voor de inkoopactiviteiten van laboratory 

consumables en allerhande diensten en goederen. Om het best mogelijke resultaat te behalen weet je service, 

verantwoordelijkheid, klantgerichtheid en administratieve en commerciële kwaliteiten te combineren. In nauw 

contact met de betrokken collega’s ben je verantwoordelijk voor de commerciële afspraken met de leveran-

ciers en bepaal je de inkoopstrategie. Vanzelfsprekend zorg je voor de beste aankoopcondities en voorwaar-

den. Daarnaast onderhoud je relaties en zorg je voor een actueel bestand van leveranciers. 
 

Verantwoordelijkheden 

 Verantwoordelijk voor het gehele inkoopproces;  

van leveranciersselectie en bestelling tot goederenontvangst. 

 Onderhouden van relaties met leveranciers. 

 Overleg met diverse interne stakeholders. 

 Administratieve borging van het inkoopproces. 

 Opstellen van rapportages. 

 Bewaken van de kwaliteit van ingekochte materialen. 

 Werken volgens de ISO 13485 kwaliteitsstandaard. 
 

Functie-eisen 

 Hbo werk- en denkniveau. 

 Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie. 

 Ervaring in een laboratoriumomgeving is een pré. 

 Goede beheersing van Excel en computervaardigheden. 

 Zelfstandig, secuur en proactief. 

 Samenwerken en onderhandelen behoren tot jouw kernkwaliteiten. 

 Vertrouwen en verantwoordelijkheid staan bij jou hoog in het vaandel. 

 Vloeiend in Nederlands en Engels (mondeling en schriftelijk). 

 Woonachtig in de regio van het Utrecht Science Park, of bereid te verhuizen 
 

Informatie 

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Sanne Vendelbosch, 06 304 406 69,  

of Stefan Timmerman, 06 835 837 60. 
 

Do we Match?  

Stuur je CV en motivatiebrief naar Roelien Brommersma MSc, CHRO, hrm@gendx.com.  

Vermeld in de onderwerp regel ‘2022_17’ en je naam. 
 

 

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