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 per direct een vacature voor een

Medewerker productie
32 – 36 uur per week
Als Medewerker productie ben je onderdeel van het productieteam van 26 medewerkers. Het voorbereiden, bereiden
en verpakken van de geneesmiddelen doe je samen met collega’s. Je maakt iedere dag een ander product, met steeds
andere collega’s. Ook denk je mee in het verbeteren van manieren van produceren en werkprocessen.
Wat ga je doen?
Je werkzaamheden bestaan onder meer uit:
• bereiden van veel verschillende soorten geneesmiddelen zoals bijvoorbeeld spuiten, capsules, dranken en infusen
• afwegen van grondstoffen en bedienen van productie apparatuur
• uitvoeren van het productieproces volgens voorschriften
• naleven van farmaceutische richtlijnen in een GMP omgeving
• melden van afwijkingen en storingen bij apparatuur en helpen oplossen van storingen
Wij zoeken
Een enthousiaste collega die voldoet aan de volgende eisen:
• MBO 4 opleiding, bijvoorbeeld apothekersassistent
• in staat om nauwkeurig, schoon en beheerst te werken volgens voorschriften in een dynamische omgeving
• ervaring als productiemedewerker in de farmaceutische of voedingsindustrie is een pré
• goede communicatieve en sociale vaardigheden en goede beheersing van de Nederlandse taal
• in staat om zowel in teamverband als zelfstandig te werken
• neemt initiatief en heeft een aanpakkersmentaliteit
• leergierig en bereid tot het volgen van cursussen/opleidingen zoals Farmaceutisch Vakman
Wij bieden
Een afwisselende functie in een groeiende organisatie met maatschappelijke impact.
Verder bieden wij:
• een 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, met uitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd
• vergoeding van de reiskosten van 0,21 cent per kilometer
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 productie,
telefoon: 0183-820831. Geïnteresseerd in onze vacature? Stuur dan voor 25 november 2022 een brief met CV naar
p.denouden@apotheeka15.nl

