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, UMC Utrecht en
Radboud UMC.
Wij zoeken een:

Inkoper
Ca. 28 uur per week
In de functie van Apotheek Inkoper ben je verantwoordelijk voor het tijdig en met juiste kwaliteit, prijs en
hoeveelheid inkopen van alle grondstoffen, emballage en overige materialen die nodig zijn om de
apotheekbereidingen te maken.
Wat ga je doen?
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren en continu verbeteren van de inkoopprocessen.
Hierbij heb je een aantal belangrijke aandachtsgebieden:
1. Systemen en masterdata; je draagt zorg voor het beheer van inkoop gerelateerde master data in Navision
(ERP systeem). Denk hierbij aan voorraadparameters, bestelhoeveelheden, prijzen.
2. Leveranciers; je verzorgt het leveranciers management op operationeel niveau en levert input voor
inkoop op tactisch en strategisch niveau. Naast de afhandeling van inkooporders, betrokkenheid bij prijsen leveringsafspraken (o.a. SLA, QA) verzorg je ook het contractmanagement, de kwalificatie en
periodieke evaluatie van leveranciers en de continuïteit in beschikbaarheid van alle benodigde
materialen.
3. Interne communicatie en afstemming; je onderhoudt nauw contact met alle interne afdelingen om de
inkoopdoelstellingen te behalen. Je anticipeert op veranderingen in vraag en aanbod (bijvoorbeeld n.a.v.
projecten of assortimentswijzigingen).
Jouw collega’s
Je directe collega, aan wie je rapporteert, is de Coördinator Planning & Inkoop. Verder werk je samen met diverse
afdelingen zoals Laboratorium, Productie, QA, Product Ontwikkeling en Verkoop & Distributie.
Wat maakt deze baan uniek?
Je wordt verantwoordelijk voor het inkoopproces van een jonge, groeiende organisatie, georiënteerd op het
genereren van maatschappelijke impact. De diversiteit aan werkzaamheden, de aanwezige dynamiek en de
vrijheid om zaken vanuit eigen ervaring optimaal vorm te geven, maken deze baan uniek.

Verder bieden wij:
• een passend salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring. Maximum schaal voor deze functie is 8, conform
cao Universitair Medische Centra;
• een functie voor ca. 28 uur per week;
• een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband;
• 21 vakantiedagen, 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,3%;
• een pensioenregeling bij het ABP;
• de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen door opleidingen te volgen;
• vergoeding van de reiskosten van € 0,19 per kilometer.
En als het even kan, organiseren we ook gezellige evenementen met elkaar. Denk aan een jaarlijks uitje met alle
80 medewerkers, een BBQ en borrels.
Wat breng je mee?
Je hebt een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. Je hebt kennis van onze producten en bijbehorende
grondstoffen, beschikbare leveranciers en ontwikkelingen in het veld. Op basis van je praktische ervaring op het
gebied van inkoop ben je in staat om inkoopprocessen uit te voeren en verder te professionaliseren. Je bent in
staat om deze werkzaamheden uit te voeren conform geldende regelgeving/richtlijnen (GMP). Je bent eerlijk,
proactief, oplossingsgericht en een doorpakker. Daarnaast heb je een analytisch vermogen en kan je snel
schakelen.
Verder vragen wij:
• Goede communicatieve vaardigheden;
• Samenwerken, Initiatief nemen en resultaatgericht;
• Kennis van / ervaring met Navision en Office365 is een pre;
• Kwaliteit staat bij jou hoog in het vaandel;
• Interesse in ontwikkelingen en prioriteiten in de gezondheidszorg en begrip van de rol van Apotheek A15 in het
stelsel.
Voor meer informatie kijk op www.apotheekA15.nl of neem contact op met Dylan Schiff, Coördinator Planning &
Inkoop (via 0183-820800).
Geïnteresseerd in onze vacature? Stuur dan uiterlijk 26 november een brief met CV naar info@apotheekA15.nl.

