
 

Wie zijn wij? 

Apotheek A15 maakt unieke geneesmiddelen beschikbaar voor ziekenhuizen en hun patiënten. Wij hebben 

de focus op producten die niet als handelsproduct verkrijgbaar zijn en op producten voor klinisch 

onderzoek. Wij zijn een joint venture van het Erasmus MC, UMC Groningen, Radboudumc en UMC Utrecht. 

De belangrijkste waarden van onze bijna 90 collega’s zijn: betrokken, ontwikkelingsgericht en 

betrouwbaar. We zijn en voelen ons betrokken bij en verantwoordelijk voor de zorg voor de patiënt, de 

organisatie en onze collega’s. We kijken naar kansen en mogelijkheden om de organisatie en onszelf 

continu te verbeteren. We zijn eerlijk en geloofwaardig en houden ons aan afspraken. Doen wat je zegt en 

zeggen wat je doet. We zorgen voor leverbetrouwbaarheid, leveren betrouwbare producten en bieden een 

betrouwbare werkomgeving. 

 
Wat ga je doen? 

Als Manager QA waarborg je dat het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen bereikt worden, dat het 

kwaliteitssysteem voldoet aan de geldende normen en stimuleer je continue verbetering. Je ziet erop toe 

dat producten en processen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Je controleert door Apotheek A15 

geproduceerde reguliere geneesmiddelen en producten voor klinisch onderzoek en geeft deze vrij voor 

gebruik. Ook zorg je ervoor dat in- en externe audits worden uitgevoerd en begeleid je audits en 

inspecties die bij Apotheek A15 uitgevoerd worden. Je levert een bijdrage aan de opleiding van 

(ziekenhuis)apothekers en andere functies binnen Apotheek A15. 

Daarbij geef je leiding aan de medewerkers van de afdeling QA en heb je een functionele relatie met de 

overige afdelingen van de organisatie. 

 
Jouw collega’s 

Je rapporteert aan de Algemeen Directeur en maakt deel uit van het Management Team, waarin naast de 

afdeling QA, ook de afdelingen Productie, QC, Productontwikkeling, Verkoop & Distributie, Finance en HR 

vertegenwoordigd zijn. Je geeft op betrokken en inspirerende wijze leiding aan de (vijf) medewerkers van 

de afdeling QA. Je coacht hen en stimuleert hen in hun persoonlijke ontwikkeling. 

Ook werk je veel samen met collega’s van andere afdelingen. 

Vacature 

Manager 

Quality 

Assurance 



Wat breng je mee? 

Je bent (ziekenhuis-)apotheker met brede en diepgaande kennis op het gebied van kwaliteitsmanagement 

en -borging. Je hebt kennis van productieprocessen. Daarnaast heb je ervaring met in- en externe 

auditing. 

Je hebt inzicht in ontwikkelingen en prioriteiten in de gezondheidszorg en op het gebied van 

beleidsvormingsprocessen. 

Je bent in staat om het kwaliteitsbewustzijn van de hele organisatie op hoog niveau te houden. 

Je beschikt over ruime ervaring in een vergelijkbare functie en bewezen leidinggevende vaardigheden. 

Je bent een inspirerende, stimulerende leider en hebt een coachende stijl van leidinggeven. 

En tot slot voel je je aangetrokken tot onze waarden betrokken, ontwikkelingsgericht en 

betrouwbaar en breng je deze in de praktijk. 

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een voorwaarde voor aanstelling. 

 

Wat bieden wij? 

• een passend salaris conform de cao UMC 

• een aanstelling voor een jaar met de intentie tot een vast dienstverband 

• 21 vakantiedagen, 8% vakantietoeslag een eindejaarsuitkering van 8,3% 

• een pensioenregeling bij het ABP 

• vergoeding van de reiskosten van € 0,21 per kilometer 

 

Meer informatie of direct solliciteren? 

Voor meer informatie kijk op www.apotheekA15.nl of neem contact op met Marleen Kemper, Algemeen 

Directeur, telefoon: 0183-820800. 

Geïnteresseerd in onze vacature? Stuur dan voor 1 april 2023 je motivatie en CV naar 

p.denouden@apotheeka15.nl 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.apotheeka15.nl/
mailto:p.denouden@apotheeka15.nl

