
 

© EGM Architecten 

 

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. Wij hebben een vacature voor een 

Chemisch analist 
32-36 uur per week 

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van een breed scala aan analyses op grondstoffen, 

halffabricaten en door de apotheek bereidde geneesmiddelen. Daarnaast voer je analyses uit voor de 

validatie van analysemethoden en validatie van productieprocessen. Daarbij gebruik je 

analysetechnieken als HPLC, UV-spectrometrie, IR-spectrometrie, diverse nat-chemische technieken. 

Onderhoud en kalibratie van de gebruikte apparatuur behoort ook tot de dagelijkse werkzaamheden.   

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

• afgeronde opleiding Analytische Chemie; 

• kennis van bovengenoemde analysetechnieken; 

• goede communicatieve vaardigheden; 

• goed in teamverband, maar ook zelfstandig kunnen werken; 

• analytische instelling en resultaatgericht; 

• voldoende beheersing van de Nederlandse taal; 

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

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 de mogelijkheid van verlenging. De arbeidsvoorwaarden zijn 

overeenkomstig de cao Universitair Medische Centra. Het bruto maandsalaris bedraagt, afhankelijk van 

opleiding en ervaring, maximaal  € 3.184,- (schaal 7) 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, Manager 

Laboratorium,  telefoon: 0183-820831. Geïnteresseerd in onze vacature? Stuur dan voor 24 december 

2019 een brief met CV naar info@apotheeka15.nl 

http://www.apotheeka15.nl/

