
Ben jij een resultaatgerichte project manager met een technische achtergrond? Vind je het leuk om de 
kwaliteit van validatieprocessen te bewaken en je collega’s daarvoor te motiveren? Lees dan snel verder! 
 
 

Voor de afdeling Program Management zoeken wij een 
 

Validation Project Manager 
 
Wat ga je doen?  

Binnen de afdeling ben jij verantwoordelijk voor het project management van de validatie van interne processen 
(inclusief de bijbehorende softwareontwikkeling). Je zorgt ervoor dat validatieprojecten efficiënt en volgens de 
geldende GAMP-eisen worden uitgevoerd. Belangrijke taken zijn het opstellen van projectplannen, het inventariseren 
van projectrisico’s en het aansturen van validatieprojecten. Daarbij is het bewaken van de planning en het budget 
cruciaal en draag je zorg voor een transparante voortgangsrapportage richting management. Je werkt nauw samen 
met de kennisexperts vanuit de business, de Business Analyst/Validation Engineer, en met de ICT en QA afdelingen. 

Om jouw rol goed te kunnen uitvoeren moet je collega’s kunnen motiveren en waar nodig aanspreken op de 
voortgang van het project. Je bent iemand die initiatief neemt, met een groot probleemoplossend vermogen, en graag 
meedenkt hoe dingen beter kunnen. Daarnaast ben je sterk in het overdragen van (validatie)kennis aan mensen 
buiten jouw eigen vakgebied. Je rapporteert aan de Manager of Operations and Program Management. 

  

Wat vragen wij? 

Onze ideale kandidaat: 

 Heeft minimaal HBO werk- en denkniveau en bij voorkeur een technische achtergrond. Bijvoorbeeld een opleiding 
in de richting Bestuurlijke Informatiekunde, Business Process Management, of een vergelijkbare opleiding.  

 Minimaal 3 jaar werkervaring met computer validaties en/of proces validaties in een sterk gereguleerde 
omgeving, bij voorkeur binnen life sciences (GxP). 

 Heeft ervaring met project management, bij voorkeur volgens de Agile methode. 

 Is resultaatgericht, initiatiefrijk en doortastend. 

 Kan goed communiceren in het Nederlands en in het Engels. 

 

Wat bieden wij? 

Cardialysis is een dynamische organisatie met goede arbeidsvoorwaarden. Wij zitten midden in het levendige centrum 
van Rotterdam en zijn goed bereikbaar met de auto en openbaar vervoer. Cardialysis is een informele organisatie met 
een typisch Rotterdamse mentaliteit. Je komt te werken in een jong team met betrokken collega’s.  

 

Wie zijn wij? 

Cardialysis is een Nederlandse Contract Research Organisation (CRO), die toonaangevend is in het gebruik van nieuwe 
cardiologische technieken bij klinische studies. Naast Project Management leveren wij ook diensten op het gebied van 
Monitoring, Core Lab, Data Management, Safety Reporting en Medical Affairs. Onze opdrachtgevers zijn onder andere 
de cardiologische device industrie en farmaceutische bedrijven. 
Binnen de organisatie is de afdeling Program Management verantwoordelijk voor het optimaliseren van onze 
processen volgens de principes van TQM. 

 

Informatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Goran Rudež, Manager of Operations and Program Management, 
of Anouk Stam, Manager HRM. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 010 – 206 28 28. 

Ook verwijzen wij je naar onze website www.cardialysis.nl 

 

Solliciteren 

Ben je geïnteresseerd in deze functie en herken jij je in het profiel? Dan nodigen we je uit om te solliciteren. Je kunt je 
motivatie met curriculum vitae sturen aan: hrm@cardialysis.nl. 

 

mailto:hrm@cardialysis.nl


Wanneer u solliciteert bij Cardialysis B.V., gaat u ermee akkoord dat wij de door u verstrekte persoonsgegevens 
verwerken. Wanneer wij uw gegevens langer dan 30 dagen in portefeuille willen houden zullen wij hiervoor uw 
expliciete toestemming vragen. Voor verdere informatie m.b.t  ons privacy beleid verwijzen wij u naar 
https://www.cardialysis.com/company/privacy 
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