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BAAT MEDICAL Products BV  
F. Hazemeijerstraat 800 
7555 RJ  Hengelo 
The Netherlands 

Functieomschrijving Clinical Research Specialist 
 
 
Als Clinical Research Specialist (CRS) is het jouw taak om de klinische validatie binnen de 
projecten te realiseren volgens de wettelijke voorschriften (CE/FDA/ANVISA etc) 
 
Daarvoor zal je in overleg met het team alle noodzakelijke gegevens verzamelen en in een vroeg 
stadium het Clinical Pathway definiëren in overleg met de PM. 
 
Als specialist wordt je geacht jouw kennisniveau continu te onderhouden en op een niveau te 
brengen waardoor je in staat bent met de klinisch specialisten van klanten, adviseurs en 
regulatory instanties een professioneel en gelijkwaardig gesprek te kunnen voeren.  
 
 
Belangrijkste verantwoordelijkheden (max 3) 
De CRS is verantwoordelijk voor: 
 

• Het opzetten van Clinical Pathways en een effectieve en correcte uitvoering van 
klinische validaties (CER, PMCFU, Pre Market Studies, etc) 

• Het op niveau houden van kennis binnen BAAT aangaande klinische validatie van 
Medical Devices en het interpreteren van wetgeving (CE/FDA gerelateerd) en 
veranderingen hierin. 

• Professionele communicatie aangaande klinische validatie met projectteams, klanten, 
adviseurs en regulatory instanties 
 

 
Omschrijving van taken  
1. Vakinhoudelijk 
 

• Bepaalt het Clinical pathway 

• Stelt een CER (Clinical Evaluation Report) op, maakt een GAP analyse tussen het te 
ontwikkelen product en de gekozen equivalente producten.  

• Geeft advies hoe deze GAP’s te dichten 

• Verwerkt PMS data en update literatuur voor periodieke PMS rapportage. 

• Stelt protocollen op voor Post Market Clinical Follow Up (PMCFU) studies en Pre Market 
Clinical Studies en gebruikt daarbij de Good Clinical Practice Guidelines als leidraad. 
Geeft advies bij het bepalen van het doel van de studie alsmede de Hypothese. 

• Bepaalt relevante studie grootte met behulp van statistische technieken.  

• Heeft een adviserende rol bij het verwerken van klinische resultaten in een Pre Market 
Clinical studie 

• Plant zijn werk op regelmatige basis en verzorgt zijn deel van de urenadministratie.  

• Neemt initiatieven tot het verbeteren van de bedrijfsprocessen binnen BAAT.  
 
2. Persoonlijke inzet en houding 

• Zet zich in om te leren en te verbeteren (zichzelf, zijn team, de organisatie). 

• Zorgt voor een positieve grondhouding gericht op oplossingen. 

• Zet zich actief in om collega’s te ondersteunen 

• Toetst hoe zijn inzet bijdraagt aan de doelstellingen van het bedrijf. 
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3. Samenwerking 

• Neemt deel aan team overleg en geeft feedback over status van werkpakket 

• Zorgt dat de taken, tijdsbesteding en deadlines binnen een werkpakket voor haar 
duidelijk zijn. 

• Neemt actief deel aan de wekelijkse teammeetings en zorgt voor een adequate 
verslaglegging van de behaalde resultaten en neemt actief deel aan de planning voor de 
komende maand 

• Bespreekt met Project Manager onregelmatigheden of veranderingen binnen het werk 
pakket en maakt voorstellen hoe deze te adresseren. 

• Ondersteunt Collega’s bij inhoudelijke vraagstukken. 

• Ondersteunt de opleiding van nieuwe collega’s binnen BAAT 
 
4. Contact met klanten en leveranciers 

• Is in staat om zelfstandig over inhoudelijke zaken op senior niveau met de klant of 
toeleverancier te overleggen. 

• Communiceert op professionele wijze waarbij afspraken en relatie van belang zijn  
 
5. Communicatie 

• Draagt zorg voor effectieve discussies en initieert overleg met teamleden m.b.t. 
voortgang van werkpakket.  

• Communiceert eenduidige en periodieke over status en voortgang van werkpakket aan 
de Project Manager. 
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Specificaties van benodigde vaardigheden 

1. Vakinhoudelijk/kwaliteit van werk Voorbeeld goed functioneren Beoordelings 
Criteriuma 

Kennis en vaardigheden op het gebied van planmatig 
werken 

Goede kwaliteit van het werk gerelateerd aan de vooraf 
gegeven doorlooptijd en urenbesteding 

1.3/1.1 

Basiskennis van de markt waarbinnen de producten 
verkocht worden 

Goed onderbouwde keuzes maken m.b.t. materiaalgebruik 
en productietechniek. 

1.3/1.1 

Kennis en vaardigheden aangaande de klinische 
validatie van Medical Devices 

Goed beoordelen wat de clinical pathway is van een 
product en bij benadering juist inschatten van tijd, en 
kosten voor het project. 

1.3/1.1 

Kan werkzaamheden conformeren aan het 
kwaliteitssysteem. 

Opleveren van rapporten conform BAAT geldende QMS en 
DMR 

1.1/ 1.5 

In staat zijn data te analyseren en interpreteren Klinische data beoordelen, wegen en interpreteren om tot 
een passende conclusie te komen 

1.3/1.1 

Analytisch vermogen. Blijk geven in staat te zijn om de kern van een probleem- of 
vraagstelling te doorzien. 

1.1 

Oog voor zowel het inhoudelijk aspect als de 
management aspecten van een project. 

Het monitoren van eigen productiviteit evenals die van de 
collega’s binnen werkpakketten; Nauwgezetheid van de 
administratieve werkzaamheden (werkbesprekingen, 
vastleggen belangrijke afspraken) 

1.5/1.1 

Professionele rapportages kunnen schrijven Rapportages voor DD en DHF volgens BAAT QMS en 
MDR/FDA. 
Rapportages moeten door niet betrokken collega’s, QA/RA 
of externe experts goedgekeurd kunnen worden 

1.1/1.2/ 
1.3/1.5 

   

Goede communicatieve vaardigheden; kan zowel met 
de medische als de technische beroepen  
communiceren. 

Het tijdig signaleren van optredende knelpunten tijdens 
het werk. 

1.2/1.6 

In staat om zich een goed beeld van een taak te 
vormen aangaande doelstelling, randvoorwaarden en 
technische mogelijkheden en in staat deze te vertalen 
naar concrete stappen, en planningen. 

De realisatie van het project binnen het geplande tijd- en 
geldbudget. 
Accuratesse van gestelde planning en budgetten. 

1.2/1.6 

Kennis van Engels (en evt. Duits) in gesproken woord 
en schrift. 

Kunnen lezen, schrijven en converseren in het Engels. 1.1 

2. Persoonlijke inzet  / houding   

Zelfstandig werken. In zelfstandigheid taken succesvol volbrengen. 2.1/2.3/2.4 

Hulpvaardig zijn. Collega's helpen wanneer daar behoefte aan is 2.1/2.2 

Feedback vragen. Collega’s raadplegen indien nodig. 2.1/2.2 

3. Samenwerking   

Samenwerkingsgericht zijn. Feedback op teamwerk en samenwerking met collega’s  3.1/3.4/3.3 

In staat zijn om samen met team beoogde resultaten 
te halen. 

Effectief uitvoeren van taken en correcte afstemming met 
alle betrokkenen, inclusief externe partijen. 

3.1/3.2/3.3 

Kennis delen. Geraadpleegd worden door collega's om kennis en ervaring 
te delen. 

3.5 

4. Contact met klanten en leveranciers   

Klantgericht denken. Tevredenheid en bereidwilligheid leveranciers. 4.1/4.2/4.3 

Kunnen communiceren met zowel de medische als de 
technische als regulatory professie. 

Tevredenheid van de klant aangaande het verloop van het 
project (communicatie, kwaliteit, voortgang, budget) 

4.4 

5. communicatie   

Effectief communiceren. Zich effectief uitdrukken in schrift en gesproken woord. 
Inzicht tonen in het verwerken en begrijpen van informatie 
van collega's, klanten en leveranciers. 

5.1/5.2 
 

Openstaan voor feedback. Luisteren naar en leren van collega's en externen. 5.3 
a Zie BAAT beoordelingsformulier 



 
JOB-2307-2_Job_description_Clinical_Research_Specialist 

 

 
JOB-2307-2  CONFIDENTIAL  4/4 

 

Document revision history 
 

Rev.  Date Major changes Reason of Change Changed by 

draft 11-12-2017 Original N/A AA 
1 22-2-2018 layout  AA 
     
     

 
 


