Clinical Research Expert – 32 tot 40 uur
Ben jij gefascineerd door de rol van de microbiota en probiotica in humane gezondheid, en
vind je het belangrijk om bij te dragen aan verdere kennis, inzichten en ervaring over de
effecten van probiotica op de mens en zijn kwaliteit van leven? Wil je graag je inhoudelijke
kennis met organisatorische kwaliteiten combineren, om te komen tot wetenschappelijk
goed onderbouwde producten? Dan is dit de functie die je zoekt!
Wat ga je doen?
Als Clinical Research Expert maak je deel uit van het Patient-Centered Clinical Development
team binnen Winclove Probiotics. De kern van je functie bestaat uit het begeleiden en
opzetten van wetenschappelijke onderzoeken, als onderdeel van de ontwikkeling van
probiotische formuleringen voor een specifieke indicaties, zowel op de klinische als voor de
patiënt-relevante uitkomstmaten. Deze onderbouwing vindt plaats op bestaande dossiers,
maar ook op nieuw te ontwikkelen formuleringen, en daarmee ben je onderdeel van een
multidisciplinair productontwikkelingsteam, en in nauw contact met andere R&D- en ook
Marketingafdelingen.
Op dit moment hebben we een heel aantal strategische thema’s waarvoor we producten
ontwikkelen en onderzoek doen. Het betreft indicaties in de domeinen van darmgezondheid
(IBD, IBS, bijwerkingen antibiotica), allergie, gut-brain, women’s health, metabole
aandoeningen en ook zijn nieuwere velden als auto-immuunziekten of probiotica voor KNOtoepassingen opkomend.
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
 het opzetten van nieuwe studies met klinische e/o voor patiënt-relevante
uitkomstmaten binnen diverse strategische thema’s. Dit doe je in samenwerking met
ziekenhuizen, kennisinstellingen en andere onderzoekscentra. Het betreft zowel kleine
bilaterale samenwerkingen als multidisciplinaire samenwerkingsprojecten in
subsidieverband;
 het proactief opbouwen en onderhouden een netwerk van KOLs in relatie tot deze
strategische thema’s;
 het onderhouden van je klinische, wetenschappelijke en technische expertise op de
relevante probiotische formuleringen en verwante doelgebieden;
 het in kaart brengen van voor probiotica kansrijke indicaties, ‘medical need’ en
‘patient need’ bereiken wij door indicaties te scouten, gelieerd aan of buiten de
strategische thema’s;
 het valoriseren van de uitkomsten van de gedane studies, o.a. door presentaties op
wetenschappelijke en klinische congressen, ondersteuning van onze B2B klanten en
marketingmaterialen, en bijdragen aan implementatie in de klinische praktijk;
 nauw samenwerken met externe kennis- en zorginstellingen, alsook intern met andere
teams binnen Winclove zoals Product Development, Strain Development, B2B
Marketing, Sales, Product Portfoliomanagement, Healthcare en Educatie;
 (internationaal) reizen om onze samenwerkingspartners, wetenschappelijke congressen
en klanten te bezoeken (momenteel i.v.m. COVID beperkt)

Gewenst profiel
Voor deze functie zoeken we iemand met de volgende opleiding/competenties:
 achtergrond in life sciences, voeding&gezondheid, geneeskunde, biomedische
wetenschappen of daaraan verwante studie op WO niveau, PhD is een pre;
 aantoonbare werkervaring in het opzetten en managen van klinische studies,
bijvoorbeeld in de functie van Clinical Research Associate (CRA), of Medical Science
Liaison (MSL), ervaring met (inter)nationale subsidieprogramma’s is een pre;
 interesse en expertise in de rol van microbiota en probiotica op darmgezondheid,
ervaring, kennis en netwerk in één van de strategische programma’s is een pre;
 ervaring met de ontwikkeling van op specifieke indicaties gerichte producten
(voedingssupplementen of medicijnen) en het denken in ‘technology readiness levels’
(TRLs) is een pre;
 je bent zelfstandig, en kunt ook goed samenwerken;
 je bent initiatiefrijk, kan meepraten en schakelen tussen gesprekken op micro- en metaniveau;
 je kan communiceren met verschillende stakeholder (patiënt, onderzoekers, clinici,
commerciële- en overheidsrelaties);
 je kunt gestructureerd werken; je bent in staat tot heldere verslaglegging en presentatie;
 je hebt sterke sociale en communicatieve vaardigheden (Nederlands en Engels).

Wie zijn wij?
Al sinds 1991 is Winclove Probiotics gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van
hoogwaardige probiotische formuleringen die de kwaliteit van leven verbeteren. Wij doen dit
in samenwerking met zakelijke partners, universiteiten, onderzoeksinstituten en (universitaire)
ziekenhuizen.
We zijn een echt familiebedrijf waar collegialiteit, samenwerken en professionaliteit
centraal staan. De bedrijfscultuur van Winclove Probiotics kenmerkt zich door
menselijkheid, diversiteit, vertrouwen en kwaliteit. Er is een open, informele sfeer en
onze medewerkers krijgen veel ruimte om hun talenten verder te ontwikkelen. Dat
we dit niet alleen zeggen, maar ook zo door onze medewerkers wordt ervaren,
blijkt uit het feit dat we een Great Place to Work zijn.
Onze organisatie is zeer maatschappelijk betrokken. Voor onze bijdrage en participatie aan
verschillende sociale initiatieven, kregen we van MKB-Nederland de titel ‘Meest
maatschappelijk betrokken ondernemer van Amsterdam Noord.’ Met het oog op de
volgende generaties, streven we ernaar om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren.
Solliciteren?
Herken je jezelf in het bovenstaande profiel en spreken de vacature en de bedrijfscultuur je
aan? Wij bieden een goed arbeidsvoorwaardenpakket en een afwisselende functie. Voel jij
je thuis in een organisatie met korte lijnen en waarin input en ideeën welkom zijn? Stuur dan
je cv en motivatie naar vacatures@winclove.nl t.a.v. Germaine van Wel (HR manager). Voor
meer informatie kun je contact opnemen met Isolde Besseling (Head of Patient-Centered
Clinical Development): 06-83608256.
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