Product Manager
Als Product Manager ben jij werkzaam binnen het team van Research & Development en schakel jij
met onze internationale klanten en prospects over het desbetreffende product dat wij op maat
leveren.
Voor deze functie is het belangrijk dat je strategisch inzicht hebt op het gebied van
productontwikkeling en al enige ervaring hebt opgedaan binnen de Life Sciences branche. Deze
combinatie zorgt ervoor dat jij kijkt naar verbetermogelijkheden bij bestaande producten en al onze
producten tot in detail kent. Verder volg je het proces van A tot Z en ben je graag uitvoerend bezig.
Je bent accuraat en draagt zorg voor een goede communicatie tussen diverse stakeholders en tussen
diverse operationele niveaus.
Je vindt het leuk om de ontwikkeling van de producten te volgen en stelt continue kritische vragen
om de producten naar de next level te tillen. Daarnaast houdt je uiteraard rekening met de wensen
van de klanten en prospects en communiceert dit met het Research & Development team.

Product voorbeelden:
• PurePrep Dispenser: een innoverende automatische vloeistof dispenser voor het uitvullen
van Deepwell- en Elutieplaten.
• Lysis Buffer: een nieuwe lyserende buffer die gebruikt wordt voor het transporteren en
lyseren van Covid-19 monsters.
• Consumables: een groot assortiment aan verbruiksartikelen voor de Life Science.

Wat vragen wij:
• Minimaal 3 jaar ervaring als Product Manager
• Goede beheersing van de Engelse taal
• HBO werk- en denkniveau
• Ervaring in de Life Sciences
• Fulltime beschikbaar
Wat bieden wij:
• Marktconform salaris afgestemd op jouw ervaring
• Jaarcontract met als uiteindelijke doel een vaste aanstelling
• Een veelzijdige baan binnen een snelgroeiende organisatie
• Platte organisatie
• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen
Over MolGen
MolGen is een jong bedrijf, dynamisch en snelgroeiend bedrijf, actief op het gebied van Life Sciences
met als specialisatie de technologie om DNA / RNA uit diverse materialen te zuiveren. Daarnaast
verkoopt MolGen innovatieve en totaaloplossingen en ontwikkelt MolGen continue nieuwe
producten en services om aan de steeds veranderende vraag van klanten te kunnen voldoen. Op dit
moment is MolGen onder andere zeer actief op het gebied van de verkoop van extractiechemie en
apparatuur om SARS-CoV-2 uit diverse materialen te extraheren.

Neem gerust contact met ons op via jobs@molgen.com.

