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Apotheek A15 is een state-of-the-art bereidingsapotheek die bouwt aan veilige, hoogwaardige en betaalbare zorg 

door unieke apotheekbereidingen te ontwikkelen en snel beschikbaar te maken voor ziekenhuizen en hun 

patiënten. Apotheek A15 heeft de focus op producten die niet als handelsproduct verkrijgbaar zijn en op 

producten voor klinisch onderzoek. Verder draagt Apotheek A15 bij aan het ontwikkelen en behouden van het 

vakgebied van de apotheekbereidingen door het aanbieden van opleidingen en in stand houden van specifieke 

competenties en kennis op het gebied van productie en analyse. Apotheek A15 richt zich primair op haar 

maatschappelijke functie en heeft daarom een beperkte winstdoelstelling.                                                                                                                                               

Apotheek A15 is een samenwerking van het Erasmus MC en UMC Groningen en levert aan ziekenhuizen en 

apotheken in Nederland. 

In verband met de groei van de organisatie zoeken wij ter uitbreiding van het team een  

(Ziekenhuis) Apotheker Product Ontwikkeling  
32 – 36 uur per week 

Ter versterking van de productontwikkeling binnen Apotheek 15 breiden wij het R&D team uit. Wij zoeken een 

Apotheker Productontwikkeling die een brugfunctie wil vervullen tussen ziekenhuizen en Apotheek A15. In het 

kader van je functie ben je betrokken bij het in beeld brengen van de behoeften van de ziekenhuizen. Je denkt 

creatief mee hoe met apotheekbereidingen de zorg verbeterd kan worden en vertaalt dit in een business case 

en/of offerte. In dit kader ontwikkel je nieuwe producten voor de patiëntenzorg en klinisch 

geneesmiddelenonderzoek. Je coördineert voor deze producten de Apotheek A15 organisatiebrede activiteiten tot 

en met de Eerste Klinische Charge en completering van het productdossier of IMPD. Hierbij zijn project 

management vaardigheden onontbeerlijk. Daarnaast voer je ook development werk uit (opzet studies, 

formulering, evaluatie resultaten, risico-analyse) en kun je ingezet worden als projectleider. Je hebt een 

belangrijke rol in het overleg en afstemming met onze klanten. Je rapporteert aan het Hoofd Apotheek. 

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

• BIG geregistreerd apotheker;  

• Aantoonbare ervaring en/of interesse in farmaceutische technologie, productontwikkeling, 

geneesmiddelenproductie en kwaliteitscontrole; 

• Vaardig in het opzetten, uitvoeren en rapporteren van onderzoek; een PhD strekt tot aanbeveling; 

• Competenties: samenwerken, initiatief nemen, resultaatgerichtheid; 

• Goede communicatieve en presentatievaardigheden; 

• Ambitie om op termijn een leidinggevende rol binnen Apotheek A15 te gaan vervullen; 

• Geïnteresseerd in ontwikkelingen en prioriteiten in de gezondheidszorg en begrijpt de rol van Apotheek A15 in 

het stelsel. 



 

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

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. De 

arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de cao Universitair Medische Centra. Afhankelijk van opleiding en 

ervaring wordt een passend salarisaanbod gedaan. Wij bieden tevens een vakantie-uitkering en een 

eindejaarsuitkering. Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag en relevante diploma’s is een 

voorwaarde voor aanstelling. 

Voor meer informatie kijk op www.apotheekA15.nl of neem contact op met Reinout Schellekens, Directeur/Hoofd 

Apotheek (via 0183-820800). 

Geïnteresseerd in onze vacature? Stuur dan voor 30 september 2019 een brief met CV naar  info@apotheekA15.nl  

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

