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 is een joint venture van het Erasmus MC, UMC Groningen, Radboudumc en UMC Utrecht en heeft de focus
op producten die niet als handelsproduct verkrijgbaar zijn en op producten voor klinisch onderzoek.
Wij hebben een vacature voor een

Junior Apotheker
met aandachtsgebied Productie
32 – 36 uur per week
Als Junior Apotheker maak je deel uit van een team van apothekers. Je beoordeelt de dagelijkse werkzaamheden op
het gebied van productie en biedt ondersteuning en advies. Bovendien lever je een actieve bijdrage aan
verbeterprojecten op het gebied van productieprocessen, apparatuur, bereidingsmethodes en kwaliteit.

Wat ga je doen?
Je werkzaamheden bestaan onder meer uit:
• Controle op juistheid van productie documentatie zoals chargebereidingsvoorschriften en validatieprotocollen
• Beoordelen van afwijkingen en signaleren van trends
• Uitvoeren van Root cause-onderzoek en definiëren en implementeren van effectieve correctieve en preventieve acties
• Up-to-date houden van procedures en werkinstructies
• Afstemming met de verschillende afdelingen over planning van leveringen
• Afstemming met afdelingsmanager en Quality Assurance over afwijkingen, changes en correctieve en preventieve
acties
• Een actieve bijdrage leveren aan de afdelings- en organisatiedoelstellingen

Wij zoeken
Een enthousiaste collega die voldoet aan de volgende eisen:
• BIG geregistreerd apotheker
• Aantoonbare ervaring en/of interesse in apotheekbereidingen, GMP en/of productie
• Goede communicatieve en advies vaardigheden
• Resultaatgericht en goed in teamverband kunnen werken
• Focus op continue verbeteren

Wij bieden
Een afwisselende functie in een groeiende organisatie met maatschappelijke impact.
Verder bieden wij:
• een passend salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring
• 8% vakantietoeslag een eindejaarsuitkering van 8,3%
• een pensioenregeling bij het ABP, waarbij wij 70% van de premie voor onze rekening nemen
• aanstelling voor een jaar
• vergoeding van de reiskosten van 0,19 cent per kilometer
Het kunnen overleggen van een VOG en relevante diploma’s is een voorwaarde voor aanstelling.

Meer informatie of direct solliciteren?
Solliciteer vóór 18 mei 2022 door je motivatie en CV te sturen naar p.denouden@apotheeka15.nl
Heb je nog vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Sander Kooijmans, Manager Productie, 0183-820800.

