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APPLICATION SPECIALIST WONDZORG (0,5 – 1 FTE) 
 
In deze rol heb je de kans om het huidige kl inische team van een snelgroeiende 
onderneming te versterken en impact te hebben op mil joenen levens door het 
introduceren van een uniek medisch hulpmiddel in wondzorg. Complexe wonden zi jn 
een ernstig gezondheidsprobleem met grote gevolgen voor patiënten. Je levert 
support en training aan artsen en wondzorgspecial isten bij  het effectieve gebruik van 
PLASOMA voor het stimuleren van wondgenezing met koud plasma. 

 
Klinische ondersteuning - in-service training - wondzorg - verpleegkundige - medisch 
hulpmiddel - patiëntenzorg 
 
Je bent verantwoordelijk voor: 

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

• De vertaalslag van klinische/gebruikers behoefte naar product ontwikkeling. 
• Ondersteuning van marketing en sales met betrekking tot introductie van nieuwe producten. 
• Je bent actief in heel Nederland (en af en toe in het buitenland). 
• Ondersteuning van klinische studies. 

 
Competenties: 

• Pro-actieve en flexibele werkhouding met een hands-on mentaliteit. 
• Teamspeler, en in staat om zelfstandig te werken. 
• Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels, open en duidelijke 

communicator. 
 
De volgende vaardigheden en ervaring zijn vereist / gewenst: 

• Minimaal MBO opleiding met HBO werk- en denkniveau.  
• Een biomedische of (para)medische opleiding (bijvoorbeeld verzorgende IG of 

verpleegkundige) is een pré.  
• Ervaring met (gevorderde) wondzorg  en kennis van  wondgenezing is een pré. 
• Ervaring met medische hulpmiddelen (product specialist) is een pré. 
• Een geldig rijbewijs. 

 
Ben je geïnteresseerd om het Plasmacure-team te versterken?  
Stuur je CV en sollicitatie naar: jobs@plasmacure.nl 
Hier kun je ook terecht met vragen over deze functie. 
 
Geef je carrière vorm bij Plasmacure. Tot binnenkort! 


