
 

 

 

 

 

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? 

Vanwege uitbreiding zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor het ontwikkelen van geneesmiddelen 

voor Klinisch Geneesmiddelonderzoek (KGO). Als KGO-apotheker bij de afdeling productontwikkeling 

coördineer je projecten die worden uitgevoerd door onderzoekers van de academische ziekenhuizen die 

gelieerd zijn aan Apotheek A15 en andere ziekenhuizen. Je bent verantwoordelijk voor de planning en 

ontwikkeling van de geneesmiddelen volgens de meest recente en relevante regelgeving. Je stelt offertes 

op, ontwikkelt geneesmiddelen en stemt de planning af met de afdelingen productie, laboratorium en QA 

van Apotheek A15. Ook houd je contact en overleg je met artsen, onderzoekers en trialmanagers. 

Bovendien draag je samen met je collega’s bij aan continue (proces)verbeteringen binnen de afdeling 

Productontwikkeling. 

 

Jouw collega’s 

Je rapporteert aan de manager Productontwikkeling en maakt deel uit van het team van vijf apothekers 

Productontwikkeling. Maar ook buiten je eigen afdeling zoek je collega’s regelmatig op, zoals de 

afdelingen Productie, het Laboratorium en Kwaliteit. 

 

Wat breng je mee? 

Je bent Big-geregistreerd apotheker met ervaring of affiniteit met de ziekenhuisapotheek en klinisch 

geneesmiddelenonderzoek. Je bent in het bezit van het GCP-BROK certificaat of bereid dit te halen. 

Vacature 

Apotheker 

Productontwikkeling- 

Klinisch Geneesmiddelen 
Onderzoek 



Daarnaast heb je ervaring met of interesse in productontwikkeling en geneesmiddelenproductie in een  

GMP-gereguleerde omgeving. 

Je bent in staat om zelfstandig te werken, maar functioneert ook goed in multidisciplinair teamverband. 

Je bent nauwkeurig, analytisch en werkt gestructureerd. Daarnaast ben je communicatief vaardig en heb 

je een mensgerichte aanpak. Bovendien voel je je aangetrokken tot onze waarden betrokken, 

ontwikkelingsgericht en betrouwbaar en breng je deze in de praktijk. 

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

 

Wat bieden wij? 

• een salaris tussen € 3.230 en € 5.919  (schaal 10-11 cao UMC) afhankelijk van je ervaring 

• een aanstelling voor een jaar met de intentie tot een vast dienstverband, voor 32-36 uur per week  

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

• een pensioenregeling bij het ABP (waarbij 70% van de premie door de werkgever wordt betaald) 

• de mogelijkheid je verder te ontwikkelen 

• 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 dr. Christien Oussoren,  

apotheker, manager Productontwikkeling, 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. 
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