
 

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   

Researchanalist 
32-36 uur per week 

Kom jij ons team versterken en helpen te garanderen dat onze unieke geneesmiddelen op een betrouwbare manier 

worden geanalyseerd?  

 

Binnen het laboratorium (20 FTE) van Apotheek A15 analyseren we grondstoffen, emballage en de geneesmiddelen 

die bereid worden op onze productie afdeling. Het ontwikkelen en valideren van deze analysemethodes wordt ook 

binnen ons laboratorium uitgevoerd. We moeten hierbij voldoen aan zogeheten GMP regelgeving. 

In jouw rol als researchanalist ben je gefocust op de ontwikkeling, optimalisatie en validatie van (nieuwe) 

analysemethoden en processen. 

 

Je werkt nauw samen in een klein team (5 collega’s) en met de afdeling productontwikkeling. Je rapporteert aan de 

Manager Laboratorium.  

 

Activiteiten en verantwoordelijkheden behorend bij deze functie zijn: 

• Optimaliseren van bestaande analysemethoden en of processen (e.g. apparatuur) 

• Uitvoeren van literatuuronderzoek 

• Ontwikkelen en valideren van nieuwe analysemethoden met HPLC, GC en titratie 

• Uitvoeren van houdbaarheidsonderzoek op de nieuw ontwikkelde producten 

• Opstellen en onderhouden van diverse documenten waaronder validatieprotocollen, analyseprotocollen en 

procedures 

• Ondersteunen en begeleiden van mede collega’s 

• Afstemming met de verschillende coördinatoren en diverse afdelingen over planning van projecten 

 

Wij zoeken  
Een enthousiaste collega die voldoet aan de volgende eisen: 

• Relevante HBO opleiding, e.g. in richting HLO, analytische chemie;  

• Kennis van / affiniteit met analyse in een farmaceutische / gereguleerde omgeving; 

• Kennis van methode ontwikkeling en validatie; 

• Competenties: goede communicatie (in schrift en woord), probleemanalyse, leervermogen  en initiatief  

• Kennis van / ervaring met GMP is een pré. 

 

  



Wij bieden   

Een afwisselende functie in een groeiende organisatie met maatschappelijke impact. 

Verder bieden wij: 

• een salaris tussen € 3144 en € 4453 bruto per maand (schaal 8M cao UMC, obv 36 uur) 

• 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 mogelijkheid tot verlengen 

• vergoeding van de reiskosten van 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 17 februari 2023 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 Hanneke van der Hoeven, Manager 

Laboratorium, 0183-820800. 
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