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Introductie 
In de zorg zijn veilige medische hulpmiddelen essentieel. Daarom wordt apparatuur voor reiniging, desinfectie en 
sterilisatie regelmatig geïnspecteerd op basis van specifieke (ISO) normen, richtlijnen en fabrieksspecificaties. 
Het geheel van kwalificaties, inspecties en controles wordt VALIDATIE genoemd.  
Deze bestaat uit diverse routinecontroles, metingen en monitoring en omvat parametrische, microbiologische en 
visuele aspecten. VALIDOSS voert validaties uit in Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zweden en Zwitserland. 
Daarnaast bieden we producten aan zoals een NCG-sensor, kweek-kits voor flexibele endoscopen, indicatoren 
en PCD’s. VALIDOSS B.V. en VALIDOSS GmbH zijn ISO9001:2015 gecertificeerd. 
 
Om aan de groeiende vraag naar onze diensten en producten te voldoen zoeken we een enthousiaste collega. 
Iemand die een intrinsieke motivatie en interesse heeft voor ons vakgebied en het werken in ziekenhuizen. 
 
Functieomschrijving 

• afhankelijk van je ervaring en opleiding doorloop je een inwerktraject dat bestaat uit theorie maar vooral 
‘learning on the job’ en ‘learning by doing’. Gedurende deze periode kunnen er ook trainingen 
plaatsvinden in Nederland en het buitenland 

• binnen de organisatie maak je samen met je collega’s een validatieplan voor de verschillende 
apparatuur in de ziekenhuizen  

• met de klant plan je zelfstandig afspraken en zorg je voor de juiste meetmiddelen en aanpak 
• je schrijft zelfstandig rapportages en bespreekt deze met de klant 
• vanuit je interesse voor het vakgebied neem je deel aan scholingen, seminars, webinars, congressen en 

beurzen en verzamel je zowel markt- als productinformatie 
• regelmatig heb je werkoverleg met de collega speciliasts in Nederland en Duitsland.  
• voor de klant heb je naast een uitvoerende, uiteindelijk ook een adviserende rol 
• met de collega’s in Quality&Regulatory en Marketing&Sales heb je regelmatig overleg  
• het werkveld is in principe Nederland, waarbij de nadruk zal liggen op West-Nederland. 
• ongeveer 2/3 van de tijd ben je bij klanten en 1/3 op kantoor. 
• de functie is voor minimaal 32u per week 
• er bestaat bij interesse de mogelijkheid om buiten Nederland te valideren. 

 
De ideale kandidaat  

• heeft door opleiding en/of ervaring een HBO werk- en denkniveau 
• heeft affiniteit met de zorg, kwaliteit, patiëntveiligheid en medische techniek 
• is zelfstandig, initiatiefrijk en heeft een hands-on mentaliteit 
• is een teamspeler én kan goed autonoom werken met zelf startend vermogen 
• is flexibel in werk- en reistijden.  
• beheerst de Nederlandse taal vloeiend in woord en geschrift 
• beheerst de Engelse taal (een plus is een derde vreemde taal bijv. Duits, Zweeds, Frans) 
• heeft goede sociale- en communicatieve vaardigheden en kan duurzame relaties opbouwen 
• werkt nauwkeurig, gestructureerd en geconcentreerd met oog voor kwaliteit 
• heeft ervaring met taken die gelieerd zijn aan validatie, verificatie en kwalificatie 
• bekendheid met microbiologie, infectiepreventie of hygiëne management is een grote plus 
 

Wij bieden: 
• de kans om deel uit te maken van een groeiend, innovatief, internationaal actief bedrijf 
• een informeel bedrijfsklimaat waar ruimte is voor initiatiefrijk en zelfstandig werken 
• een markconform salaris, aangevuld met prima secundaire arbeidsvoorwaarden 
• mogelijkheden om (internationaal) te groeien  
 
Interesse?  
Lijkt het je leuk te werken in een klein team met diverse uitdagingen en kansen?    
Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving? Stuur dan je CV met motivatie naar 
Kees Hoogerheide, Managing Director, via hoogerheide@endoss.nl 
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