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Apotheek A15 richt zich op een betere, veiligere en betaalbare specialistische farmaceutische zorg in nauwe
samenwerking met de partner ziekenhuizen. Apotheek A15 ontwikkelt en produceert ‘specialty’ geneesmiddelen
die niet als handelsproduct beschikbaar zijn. Deze middelen zijn noodzakelijk voor de behandeling van specifieke
patiëntengroepen en/of voor klinisch geneesmiddelenonderzoek. 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.
In verband met de groei van de organisatie zoeken wij ter uitbreiding van het team een

Apotheker
32 – 36 uur per week

Als onderdeel van het team van Apothekers lever je farmaceutische zorg door het uitvoeren van werkzaamheden
op het gebied van Productontwikkeling, Productie en/of Quality Control. Deze werkzaamheden kunnen liggen op
ondersteuning van de dagelijkse activiteiten op productie en het farmaceutisch laboratorium. Daarnaast leid je
verbeterprojecten op het gebied van productontwikkeling, introductie van nieuwe productieprocessen, apparatuur,
analysemethodes of kwaliteit. De exacte samenstelling van het takenpakket wordt in nader overleg afgestemd.

Wij zoeken
•
•
•
•
•
•

Een enthousiaste collega die voldoet aan de volgende eisen:
BIG geregistreerd apotheker;
Aantoonbare ervaring en/of interesse in apotheekbereidingen, productie of quality control;
goede communicatieve en adviesvaardigheden;
goed in teamverband kunnen werken;
bij voorkeur ervaring met projectmanagement;
vaardig in het opzetten en uitvoeren van onderzoek.

Wij bieden
Een interessante functie met leuke collega’s in een jonge en groeiende organisatie. Het betreft een aanstelling
voor de duur van een jaar, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. De arbeidsvoorwaarden zijn
overeenkomstig de cao Universitair Medische Centra. Het bruto maandsalaris is afhankelijk van opleiding en
ervaring. 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 Anouk Lindemans, Afdelingshoofd
Productie (a.lindemans@apotheeka15.nl) of Sander Kooijmans, Afdelingshoofd Laboratorium
(s.kooijmans@apotheeka15.nl ).
Geïnteresseerd in onze vacature? Stuur dan voor 30 november 2018 een brief met CV naar info@apotheekA15.nl

