Apotheek A15 is een state-of-the-art bereidingsapotheek die bouwt aan veilige, hoogwaardige en betaalbare zorg door
unieke geneesmiddelen 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. Apotheek
A15 is een joint venture van het Erasmus MC, UMC Groningen en Radboudumc.
Wij zoeken een:

Researchanalist
met aandachtsgebied Kwaliteit
32-36 uur per week
De researchanalist met aandachtsgebied kwaliteit heeft een centrale rol binnen het Laboratorium met betrekking tot het
kwaliteitsmanagementsysteem, het up-to-date houden van alle analyseprotocollen (zowel van grondstoffen, eindproducten
als medicatie voor klinisch geneesmiddelonderzoek) en het coördineren van houdbaarheidsonderzoeken. Daarnaast voer je
researchprojecten uit en ondersteun je de andere researchanalisten. Je werkt nauw samen met afdelingen zoals Quality
Assurance, Planning & Inkoop, Product Ontwikkeling en enkele externe partijen.
Activiteiten en verantwoordelijkheden behorend bij deze functie zijn:
• Opstellen van diverse documenten waaronder validatieprotocollen, analyseprotocollen, werkinstructies en procedures
• Beheer van kwaliteitsmanagementdocumentatie binnen het laboratorium in samenwerking met de afdeling QA
• Verantwoordelijk voor het houdbaarheidsonderzoekprogramma
• (Ondersteunen in het) ontwikkelen en valideren van nieuwe analysemethode met onder andere HPLC, GC en titratie
• Afstemming met de verschillende coördinatoren en diverse afdelingen over planning van projecten

Wij zoeken
Een enthousiaste collega die voldoet aan de volgende eisen:
• Relevante HBO opleiding, e.g. in richting HLO, analytische chemie;
• Kennis van / affiniteit met analyse in een farmaceutische / gereguleerde omgeving;
• Kennis van methode ontwikkeling en validatie;
• Competenties: goede communicatie (in schrift en woord), samenwerken, initiatief, resultaatgerichtheid;
• Kennis van / ervaring met GMP is een pré.

Wij bieden
Een interessante functie in een groeiende organisatie, georiënteerd op het genereren van maatschappelijke impact. Het
betreft een aanstelling 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.
Verder bieden wij een vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering en een pensioenregeling waarbij de werkgever 70% van
de premie betaalt.
Het kunnen overleggen van een VOG en relevante diploma’s is een voorwaarde voor aanstelling.
Voor meer informatie kijk op www.apotheekA15.nl of neem contact op met Sander Kooijmans, Manager QC
(0183-820800).
Geïnteresseerd in onze vacature? Stuur dan uiterlijk 4 oktober 2021 een brief met CV naar info@apotheekA15.nl

