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STUDIEMONITOR /  FIELD APPLICATION SPECIALIST WONDZORG (0,5 – 0,6 FTE) 
 
Functieomschrijving 
In deze rol heb je de kans om het huidige klinische team van een snelgroeiende onderneming te versterken 
en miljoenen levens te beïnvloeden door het introduceren van een uniek medisch hulpmiddel in wondzorg. 
Complexe wonden zijn een ernstig gezondheidsprobleem met grote gevolgen voor patiënten. Jouw taak zou 
zijn om te ondersteunen bij de voorbereiding en uitvoering van klinische onderzoeken. Tevens lever je 
support aan artsen en wondzorgspecialisten bij het effectieve gebruik van medisch hulpmiddel PLASOMA 
voor het stimuleren van wondgenezing met koud plasma. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Nijmegen. Je zou 
het grootste deel van de tijd op klinische locaties in Nederland zijn.  
 
Je bent verantwoordelijk voor: 

• Het bieden van deskundige klinische productondersteuning en training aan artsen en 
wondzorgspecialisten over het effectieve gebruik van PLASOMA. 

• Monitoren van de klinische onderzoeken. 

• Assisteren bij het ontwikkelen en onderhouden van klinische studiedocumentatie. 

• Diverse andere verantwoordelijkheden, waaronder het ondersteunen van de introductie van nieuwe 
producten, het communiceren van gebruikersfeedback naar het bedrijf. 

 
Competenties: 

• Pro-actieve en flexibele werkhouding met een hands-on mentaliteit. 

• Teamspeler, en in staat om zelfstandig te werken. 

• Vloeiende en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels, open en 
duidelijke communicator. 

• Gewetensvolle en gestructureerde manier van werken. 

• In staat om te reizen naar klinische sites in Nederland. 
 
De volgende vaardigheden en ervaring zijn vereist / gewenst: 

• Een (para)medische opleiding, bijvoorbeeld (onderzoeks)verpleegkunde of podotherapie met ervaring 
in klinische studies. 

• Een bachelor- of masterdiploma in een (bio)medisch discipline met minimaal 2 jaar hands-on klinische 
studie-ervaring zal ook worden overwogen. 

• Een geldig rijbewijs. 

• Bij voorkeur: working kennis in GCP. 

• Bij voorkeur: ervaring met studiemonitoring en elektronische datacaptatie. 

• Bij voorkeur: ervaring met (gevorderde) wondzorg  en kennis van  wondgenezing. 
 
 
Ben je geïnteresseerd om het Plasmacure-team te versterken?  
Stuur je CV en sollicitatie naar: jobs@plasmacure.nl 
 
Geef vorm aan je carrière bij Plasmacure. Tot binnenkort! 
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