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DDL Diagnostic Laboratory (DDL),
gevestigd in Rijswijk, is een state-of-the-
art laboratorium gespecialiseerd in
(moleculair) diagnostisch testen en
diagnostische testontwikkelingen. DDL
voert geavanceerde testen uit (inclusief
next-generation sequentieanalyse) voor
farmaceutische bedrijven en klinische
laboratoria, voornamelijk in het complexe
kader van preklinische onderzoeken en
fase II-IV klinische onderzoeken.

Op dit moment bedient DDL meerdere
internationale farmaceutische bedrijven,
waaronder tien van de wereldwijde top
20. DDL ontwerpt, ontwikkelt en valideert
ook diagnostische testen, die kunnen
worden aangepast voor specifieke
diagnostische doeleinden. De fascinatie
voor wetenschap, het oplossen van
complexe problemen en het gezonder
maken van de wereld drijft DDL. Ze richt
zich op kwaliteit, kennis en klantenservice.
Het is haar missie om haar klanten in staat
te stellen een positieve impact te hebben
op de wereldwijde gezondheid van de
mensheid vandaag en voor de volgende
generaties. Professionaliteit en het stellen

van hoge kwaliteitseisen zijn kenmerkend
voor de organisatie. De werkomgeving is
internationaal en voortdurend in
beweging.

Wat maakt deze rol interessant?
Deze P&L-functie is interessant voor een
veranderingsgerichte General Manager
met een sterk Business Management-
profiel. De General Manager herkent zich
in de rol van verbinder en commercieel
talent en ziet uit naar een positie waar
hij/zij deze rollen op zich kan nemen.
Hij/zij is op zoek naar een passievolle,
gedreven en kennisintensieve omgeving in
een sector die er toe doet en die volop in
de schijnwerpers staat.
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De General Manager rapporteert aan de
Board van Viroclinics Biosciences.

Wat gaat de General Manager
doen?
De functie van de General Manager kent
een aantal focuspunten:

• Het begeleiden van de nieuwe fase
binnen DDL: DDL bevindt zich na de
fusie met Viroclinics in een nieuwe fase
van haar bestaan en heeft daardoor
gezonde groeiambities. Deze groei
brengt uitdagingen met zich mee die
de General Manger zal moeten
aangaan zonder daarbij de kracht van
kwaliteit, mensgerichtheid en
professionaliteit van de organisatie uit
het oog te verliezen;

• Het verder vormgeven en verder
uitrollen van de commerciële strategie
van de organisatie: vanuit een
integrale bedrijfsvoering levert de
General Manager een structurele
bijdrage aan de businessstrategie van
DDL, gericht op een duidelijke groei en
professionele bedrijfsvoering;

• Het verbinden van teams en personen:

de General Manager is een
strategische verbinder binnen de
organisatie. Mede door de
samenwerking met Viroclinics zijn
nieuwe kansen te verzilveren. De
General Manager is in staat om
iedereen binnen de organisatie op het
juiste moment aangesloten te houden;

• Realisatiekracht: de General Manager
durft knopen door te hakken. Hij/zij
beschikt over een sterke mate van
realisatiekracht en vergeet hierbij de
verschillende belangen en invals-
hoeken niet.

De volgende werkzaamheden vallen
binnen het takenpakket:

• Organiseren van een efficiënte
productie waarin klantgerichtheid en
kwaliteit centraal staan;

• Aansturen en ontwikkelen van 75
medewerkers om samen de
doelstellingen van de organisatie te
realiseren;

• Volgen van marktontwikkelingen en
inspelen op nieuwe mogelijkheden die
zich voordoen waarbij inventiviteit en
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slagkracht belangrijk zijn;

• Realiseren van optimale interne
samenwerking en communicatie
tussen verschillende afdelingen.

Expertise en persoonlijkheid
Gezocht wordt naar een energieke leider
met een visie om de ambitieuze groei-
plannen te kunnen realiseren. Hij/zij weet
hoe je mensen kunt verbinden om een
gezamenlijk doel te bereiken. De General
Manager is ondernemend en kan
omgaan met een sterk veranderende
werkomgeving. Hij/zij werkt
resultaatgericht en begrijpt hoe de markt
in elkaar zit, waardoor hij/zij snel en
creatief kan inspelen op marktkansen. De
General Manager is resultaatgericht,
ondernemend en pragmatisch. Hij/zij past
vanuit zijn/haar drijfveren en
bevlogenheid bij de ondernemende en
ambitieuze professionals van DDL. De
General Manager is in staat om vanuit
zijn/haar visie en daadkracht sturing te
geven.

De General Manager heeft een sterke
business focus, maar is daarbij zeker ook
mensgericht. Hij/zij heeft ruime ervaring
met leidinggeven en change-
management. De General Manager
herkent zich verder in de volgende criteria:

• Ruime ervaring met leidinggeven aan
hoogopgeleide professionals;

• Het vermogen om draagvlak te
creëren en het maximale uit mensen
en organisaties te halen;

• Een (commercieel) track record in de
Life Sciences Sector;

• Ervaring bij een groeiende en
innovatieve organisatie waar hij/zij een
succesvolle transitie heeft begeleid;

• Een academisch werk- en denkniveau
en uitstekende beheersing van de
Nederlandse en Engelse taal in woord
en geschrift.



Neem contact op met:

Arjen Breedveld
Partner
+31 6 146 84 589

breedveld@drbgroep.nl

Naomi Linder
Consultant
+31 6 216 63 008

linder@drbgroep.nl

Dicke Röell Breedveld B.V.
Burgemeester van Karnebeeklaan 17 • 2585 BA Den Haag • +31 70 361 70 09

info@drbgroep.nl • drbgroep.nl

De search en selectie voor deze functie is
exclusief uitbesteed aan Dicke Röell
Breedveld. Voor meer informatie over de
functie en DDL Diagnostic Laboratory
(ddl.nl) kun je contact opnemen met Arjen
Breedveld of Naomi Linder.

‘Bringing people together’


