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Apotheek A15 is een samenwerking tussen het Erasmus MC en het UMCG en ontwikkelt en produceert 

geneesmiddelen die noodzakelijk zijn voor specifieke patiëntengroepen, maar die commercieel niet 

verkrijgbaar zijn. Apotheek A15 beschikt onder meer over een state of the art GMP bereidingsunit,  

2000 m² aan clean rooms en een volwaardig farmaceutisch en microbiologisch laboratorium voorzien van 

alle daartoe benodigde voorzieningen en apparatuur. Wij zijn op korte termijn op zoek naar een  

  

Hoofdanalist  
36 uur per week 

 

Als hoofdanalist ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van een team van 15 chemisch, 

microbiologisch en researchanalisten. Je coacht hen in hun specifieke aandachtsgebieden en taken. Je 

zorgt voor een efficiënte werk- en personeelsplanning, rekening houdend met de planning van andere 

afdelingen. Als rechterhand van de Senior apotheker QC geef je advies over QC en over het team. Je bent 

zowel intern als extern het aanspreekpunt voor inhoudelijke QC- vraagstukken, je levert een proactieve 

bijdrage aan het onderhouden en verbeteren van werkprocessen en het kwaliteitssysteem. Tevens 

bewaak je de voortgang van diverse laboratorium-gerelateerde projecten, validaties en periodieke 

kwalificaties en coördineer je de loonanalyses voor externe klanten en voer je de eerstelijns autorisatie 

uit op de analyseresultaten daarvan. 

 

Wij zoeken  
Een enthousiaste collega die voldoet aan de volgende eisen:  

 HBO werk- en denkniveau; 

 afgeronde opleiding analytische chemie; 

 ervaring met het aansturen van een team; 

 ervaring in een farmaceutisch QC laboratorium en kennis op het gebied van GMP/GLP is een pre; 

 goede communicatieve vaardigheden; 

 voldoende beheersing van de Nederlandse taal. 

 

Wij bieden   
Een interessante functie met leuke collega’s in een jonge en groeiende organisatie.  

De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de cao Universitair Medische Centra. Het bruto 

maandsalaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 3837,- (schaal 9) bij een 

volledige werkweek van 36 uur. Daarnaast bieden wij een vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering. 

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een voorwaarde voor aanstelling. 

Voor meer informatie kijk op www.apotheekA15.nl of neem contact op met Sander Kooijmans, Senior 

apotheker Laboratorium, telefoon: 0183-820800. 

 

Geïnteresseerd in onze vacature? Stuur dan voor 19 oktober 2018 een brief met motivatie en CV naar 

info@apotheekA15.nl 

http://www.apotheeka15.nl/
mailto:info@apotheekA15.nl

