
   
 
ZoBio is op zoek naar een ervaren Compound Manager ter ondersteuning van de Medicinal Chemistry 

groep in Leiden (NL)  

 

ZoBio (www.zobio.com) is opgericht in 2004 en bevindt zich in Leiden, Nederland. ZoBio biedt innovatieve 

onderzoek services op het gebied van small-molecule drug discovery voor de farmaceutische en biotech 

industrie. Ons internationale team van 31 collega’s omvat de volgende expertises: eiwit-ontwerp en -productie, 

assayontwikkeling en -screening, structuurbiologie, en medicinale chemie. 

Wij zijn momenteel op zoek naar een gemotiveerde compound manager om ons team te versterken, met kennis 

van medicinale chemie en met ervaring in de life sciences industrie. 

VERANTWOORDELIJKHEDEN  

• Stroomlijnen van ZoBio’s diverse assay cascades door middel van het zorgvuldig bewaken van de 

compoundcollecties, het (her)formatteren, en de kwaliteitscontrole daarvan. 

• Bijdragen aan de constante verbetering van ZoBio’s compound management systeem en procedures 

• Coördineren van inkomende en uitgaande shipments van compounds naar partners en cliënten 

• Registratie van compound data in onze compound en sample database 

• Organiseren van kwaliteitscontrole van ZoBio compounds en evalueren van QC data. 

BENODIGDE KENNIS EN KUNDE 

• HBO (BSc) diploma in de chemie met drie tot vijf (3-5) jaar toepasselijke ervaring binnen de life sciences 

industrie 

• Een chemische opleiding en mindset 

• Hands-on ervaring in compound en sample management en kennis van de onderliggende processen 

• Ervaring met compound (bar code) databases, LIMS systemen en elektronisch labjournaal strekt tot 

aanbeveling. 

• Uitstekende communicatieve vaardigheden en ervaring met het werken met verschillende 

multidisciplinaire teams 

• Sterke organisatorische vaardigheden 

• Flexibiliteit, en het vermogen te improviseren en prioriteiten te stellen onder (tijds)druk 

• Zelfvoorzienend, zelfstandig gemotiveerd 

OPTIONEEL 

• Affiniteit met computer programmeren en/of data management 

• Ervaring met het bedienen van pipetteerrobots en plate handling 

• Ervaring met het schrijven van SOP’s en het ontwerpen van QC processen 

 

Het ligt binnen de verwachting dat je na de eerste 12 maanden van de tijdelijke aanstelling een vast en integraal 

lid wordt van het ZoBio team. 

Een op maat gemaakt beloningspakket op basis van de individuele kwalificaties en ervaring zal worden 

aangeboden. De positie is per direct beschikbaar; de evaluatie en beoordeling van de kandidaten loopt tot de 

positie is ingevuld, maar niet later dan 30-04-2021. 

Stuur je cv, motivatie brief en de namen van referenten naar hrm@zobio.com met het onderwerp: “Compound 

Manager in MedChem”. 

http://www.zobio.com/
mailto:hrm@zobio.com

