
 

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  

 

Technisch facilitair medewerker 

36 uur per week 

 

Als Technisch facilitair medewerker ben je verantwoordelijk dat de faciliteit in goede orde is en blijft. Aan jou de taak 

om toe te zien op goed onderhoud van onze faciliteit  en alles rondom faciliteit op orde te hebben. Zodat alles ‘up and 

running’ blijft en we noodzakelijke geneesmiddelen altijd kunnen leveren.  

Je bent in staat om gangbare storingen aan installaties voor waterbehandeling en stoomgeneratie, luchthuishouding, 

stroomvoorziening en autoclaven te verhelpen. Voor de beveiliging van het pand, de schoonmaak en beheer van het 

terrein ben jij het aanspreekpunt. Op operationeel niveau zie je erop toe dat onderhoud wordt uitgevoerd, benodigde 

kwalificaties worden uitgevoerd en dit alles op een juiste wijze wordt gedocumenteerd. Je werkt hiervoor met 

verschillende gespecialiseerde partijen samen. Een goede afstemming met de diverse afdelingen is hierbij essentieel.  

Kortom, een veelzijdige baan met voldoende uitdaging.  

 

Wij zoeken  

Een servicegerichte, pro-actieve collega. Goed georganiseerd en in staat om continu te verbeteren middels concrete 

verbeteracties. Door hoofd- van bijzaken te onderscheiden, trek jij het gebouwbeheer en de gebruikersbeleving naar 

een hoger plan.  

Verder vragen wij: 

• minimaal mbo werk- en denkniveau; 

• goede communicatieve en sociale vaardigheden; 

• je bent oplossingsgericht en hebt een proactieve werkhouding; 

• minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie. 

                                                                     

Wij bieden   

Een afwisselende functie in een groeiende organisatie met maatschappelijke impact. 

Verder bieden wij: 

• een salaris tussen € 2558 en € 3422 (schaal 7), afhankelijk van 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. 

 

Meer informatie of direct solliciteren? 

Solliciteer vóór 14 november 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 Chris Vermaat, 0183 820 820. 
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