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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 hebben twee vacatures voor een

Chemisch analist MBO
32-36 uur per week
Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren en rapporteren van een breed scala aan analyses op
grondstoffen, halffabricaten en door de apotheek bereidde geneesmiddelen. Daarbij gebruik je
analysetechnieken als HPLC, GC, UV/VIS- en IR-spectrometrie, dissolutie-testen, titraties zoals Karl Fischer
en diverse andere nat-chemische technieken. Onderhoud en kalibratie van de gebruikte apparatuur
behoort ook tot de dagelijkse werkzaamheden. Je wordt uitgebreid ingewerkt op de analysetechnieken
en op het GMP kwaliteitssysteem.

Wij zoeken
Een enthousiaste collega die voldoet aan de volgende eisen:
• afgeronde opleiding chemisch-fysisch analist (MBO niveau 4);
• 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 is een pre.

Wij bieden
•

een passend salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring. Maximum schaal voor deze functie is 7,
conform cao Universitair Medische Centra;
• een functie voor 32-36 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.
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 Vincent Francke,
Coördinator Laboratorium, telefoon: 0183-820892. Geïnteresseerd in onze vacature? Stuur dan voor 24
december 2021 een brief met CV naar l.wenink@apotheeka15.nl

