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Viroclinics DDL is leider in de zeer
dynamische en sterk groeiende markt van
diagnostische service voor (pre)klinische
studies van farmaceutische bedrijven en
producenten van vaccins. Met haar
geaccrediteerde state-of-the-art-
laboratoria verzorgt zij de serologische,
virologische en moleculaire analyses van
verschillende soorten samples voor haar
opdrachtgevers. Viroclinics DDL heeft
locaties in Rotterdam, Rijswijk en Schaijk.
De missie is om de gezondheid van mens
en dier te verbeteren door het dienen van
de biofarmaceutische gemeenschap met
state-of-the-art-diagnostiek, op maat
gemaakte modellen in (pre)klinische
testen van medicijnen en deskundig
advies over de ontwikkeling van antivirale
middelen en vaccins.
Klanten zijn onder andere de top tien
biofarmaceutische bedrijven in de wereld.
Het bedrijf test antivirale medicatie en
vaccins tegen griep, polio, rabiës,
hepatitis, MERS, RSV en dengue. Met een
netwerk van samenwerkende laboratoria
in Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika,
Azië, Zuid-Afrika en Australië is de scope
van de organisatie internationaal.

Professionaliteit en het stellen van hoge
kwaliteitseisen zijn kenmerkend voor de
organisatie. Met haar 250 medewerkers
groeit het bedrijf snel en heeft zij volop
ambitie 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.
Voor de locatie Schaijk, ook wel Viroclinics
Xplore genoemd, wordt gezocht naar een
veranderingsgerichte General Manager.
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Viroclinics Xplore
Bij Xplore werken 25 gedreven
medewerkers. Dit team bestaat uit Study
Directors, (bio)technisch- en
ondersteunend personeel. Xplore heeft de
ambitie om door te groeien naar circa 60
medewerkers in de komende jaren.
De locatie Schaijk is een servicegerichte
organisatie gericht op de ontwikkeling van
nieuwe vaccins en antimicrobiële
middelen. Zij wordt gekenmerkt door een
flexibele manier van werken en kent vele
variaties in studies en testen. De locatie is
verantwoordelijk voor het werken met
‘high containment’ (virale)
ziekteverwekkers zoals rabiës-,
vogelgriep-, en poliovirussen. Zij levert
onder andere een grote bijdrage aan het
door de Wereldgezondheidsorganisatie
gecoördineerde ‘Global Polio Eradication
Program’. Sinds kort werkt Viroclinics
Xplore intensief samen met de University
of Queensland (Australië) voor de
ontwikkeling van een COVID-19-vaccin.

Wat maakt deze rol interessant?
Deze P&L-functie is interessant voor een
veranderingsgerichte General Manager
met een sterk track record als
leidinggevende in Preclinical Research en
als leidinggevende in een GLP
geaccrediteerd laboratorium.
Het betreft een eindverantwoordelijke
functie in een internationaal opererend
bedrijf met groeiambitie. Hij/zij is op zoek
naar een passievolle, gedreven en
kennisintensieve omgeving in een sector
die ertoe doet en die volop in de
schijnwerpers staat. Kortom: een mooie
uitdaging voor een ambitieuze, energieke
professional die denkt in oplossingen!

Wat gaat de General Manager
Xplore doen?
De General Manager rapporteert aan de
Chief Operating Officer. Samen met de
COO en de General Managers van de
locaties Rijswijk en Rotterdam vormt de
General Manager Xplore het Operating
Management Team.
De functie van de General Manager kent
een aantal focuspunten:
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• De groeiambities van Viroclinics DDL
brengen 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 strategie van Viroclinics
DDL: vanuit een integrale
bedrijfsvoering levert de General
Manager een structurele bijdrage aan
de businessstrategie, gericht op een
duidelijke groei en professionele
bedrijfsvoering en maximale veiligheid
en kwaliteit;

• De General Manager durft knopen
door te hakken. Hij/zij beschikt over
een sterke mate van realisatiekracht en
vergeet hierbij de verschillende
belangen en invalshoeken niet.

De volgende werkzaamheden vallen
binnen het takenpakket:
• Het op inspirerende manier

leidinggeven aan de operationele
organisatie met en via groepsleiders,
lab-verantwoordelijken en
wetenschappers;

• Het vermogen om te luisteren naar
werknemers en het openstaan voor
nieuwe ideeën. Het geven van
verantwoordelijkheden aan
werknemers en daarmee in lijn
handelen;

• Het organiseren van een groeiende,
flexibele, rendabele en zo efficiënt
mogelijke productie en zorgdragen
voor continue verbetering van
processen en methoden en het
bewaken van de hoogste
kwaliteitsstandaard door optimale
kwaliteitszorg;

• Het fungeren als eerste aanspreekpunt
voor multi-sites-projecten en actief
bijdragen aan de samenwerking
tussen de verschillende locaties;

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

• Het streven naar optimale interne
samenwerking en communicatie met
QA, Business Development, HR en
Finance zowel lokaal als op
groepsniveau;

• Het stimuleren van wetenschappelijk
onderzoek en publicatie.
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Expertise en persoonlijkheid
Gezocht wordt naar een energieke leider
met een duidelijke visie om de ambitieuze
groeiplannen te realiseren. Hij/zij weet
hoe je mensen kunt verbinden om een
gezamenlijk doel te bereiken. De General
Manager is een vakprofessional 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
zonder een enkele concessie te doen aan
kwaliteit. De General Manager is
resultaatgericht, ondernemend en
pragmatisch en in staat om vanuit zijn/
haar visie en daadkracht sturing te geven.

De General Manager herkent zich verder
in de volgende criteria:
• Ruime ervaring met leidinggeven aan

hoogopgeleide professionals;
• Resoluut, standvastig en benaderbaar;
• Het vermogen om draagvlak te

creëren en het maximale uit mensen
en organisaties te halen;

• Een sterk track record als leiding-
gevende in Preclinical Research en in
een GLP geaccrediteerd laboratorium;

• Een afgeronde wetenschappelijke
opleiding/PhD, zoals bijvoorbeeld
Microbiologie of Diergeneeskunde;

• Ervaring met (project)management,
procedures en wetgeving in Preclinical
Research;

• 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 Viroclinics Xplore kun je contact
opnemen met Arjen Breedveld of Naomi
Linder.

‘Bringing people together’


