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Symeres is één van de grootste trans-Atlantische contractonderzoek organisaties op het gebied van geneesmiddel 

ontwikkeling. Met ruim 600 medewerkers werkzaam in zes locaties in Europa en US voeren we diensten uit op het 

gebied van onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen ter ondersteuning van (bio)farmaceutische bedrijven in 

de VS, Europa en Japan. Onze belangrijkste gebieden van deskundigheid omvatten synthetische chemie, medicinale 

chemie en proces R&D. Door onze voortdurende uitbreiding en de toenemende vraag naar onze diensten zijn we 

momenteel op zoek naar een enthousiaste   

 

Analist ADME 

Full-time 

 

Functieomschrijving 

Heb je altijd al een onderdeel willen zijn van de ontwikkeling van nieuwe medicijnen? En hou je ervan om te werken 

in een flexibele, dynamische omgeving met veel verschillende soorten analyses, projecten en uitdagingen? Dan is 

deze functie op je lijf geschreven!  

Je komt terecht in een nieuw, jong team van analytisch chemici dat zich richt op het onderzoeken van o.a. de 

oplosbaarheid, lipophiliciteit, stabiliteit en het metabolisme van nieuw te ontwikkelen geneesmiddelen.  

De verbindingen worden dagelijks aangeleverd door projecten binnen onze Medicinale Chemie afdeling. Je gaat 

werken met biologisch materiaal zoals plasma, levercellen, darmcellen en microsomen. Daarnaast heb je uitstekende 

analytische apparatuur tot je beschikking zoals UHPLC-UV, UHPLC-MS, UHPLC-MS/MS en hoge resolutie LC-MS/MS.  

Na uitvoering van de experimenten werk je de resultaten uit (in Word of Excel) en overlegt deze met je begeleider 

en/of direct leidinggevende. De resultaten worden vervolgens verstuurd naar onze (interne) klanten, die meteen aan 

de hand van jouw resultaten de juiste stoffen kunnen selecteren voor vervolgonderzoek.  

Je levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de voortgang van de projecten, waarbij snelheid en flexibiliteit, maar 

zeker ook de kwaliteit van de resultaten van groot belang is.  

 

Functie eisen 

Voor deze functie zijn we op zoek naar een enthousiaste kandidaat die voldoet aan de volgende criteria: 

 Afgeronde MLO opleiding (niveau 3 of 4) in de analytische chemie 

 Je hebt bij voorkeur enige ervaring met (U)HPLC-UV en LC-MS analyses 

 Je weet van aanpakken en bent kwaliteitsgericht 

 Je kunt zeer nauwkeurig pipetteren met multi-kanaals pipetten 

 Je kunt zelfstandig werken en hebt een collegiale instelling 

 

http://www.symegoresearch.com/
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Wij bieden 

Wij bieden jou een afwisselende functie binnen een dynamische en informele werkomgeving. Daarnaast bieden we 

goede marktconforme arbeidsvoorwaarden en krijg je de mogelijkheid tot verdere ontwikkeling in deze functie. Bij 

goed functioneren is er uitzicht op een vaste aanstelling.   

Jouw reactie 

Heb je interesse in deze functie? En voldoe je aan de functie-eisen? Stuur dan een CV met motivatiebrief, per e-mail, 

naar onze HRM afdeling ter attentie van Dries Sauren: HRM.HRM@symeres.com. Voor inlichtingen over deze functie 

kun je contact opnemen met de leidinggevende van de afdeling ADME: Ilonka Meerts op nummer 024 – 205 03 56. 

Meer informatie over de Symeres organisatie kun je vinden op onze website: www.symeres.com  

 

Acquisitie n.a.v deze advertentie stellen wij niet op prijs  

http://www.symegoresearch.com/
mailto:HRM.HRM@symeres.com
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