
 

 

 

 

 

 

 

 

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 Apotheker Productie beoordeel je de dagelijkse werkzaamheden op het gebied van productie en bied 

je ondersteuning en advies, en help je met het coördineren van de werkzaamheden. Ook lever je een 

actieve bijdrage aan verbeterprojecten op het gebied van productieprocessen, apparatuur, 

bereidingsmethoden en kwaliteit. Je controleert productiedocumentatie, zoals 

chargebereidingsvoorschriften, op juistheid en implementeert effectieve (correctieve en preventieve) 

acties en stemt hierover af met de afdeling Quality Assurance. 

Bovendien houd je procedures en werkinstructies up-to-date en stem je met verschillende afdelingen af 

over de planning van leveringen. 

 

Jouw collega’s 

Je maakt deel uit van het team van zes apothekers en rapporteert aan de manager Productie. Daarnaast 

werk je veel samen met collega’s van andere afdelingen, zoals Quality Assurance, Laboratorium, Planning 

& Inkoop en Verkoop & Distributie. 

 

Wat breng je mee? 

Je bent een BIG-geregistreerd apotheker met kennis van en ervaring met productie. 

Je beschikt over goede communicatieve en adviesvaardigheden en kunt goed in teamverband werken. 

Vacature 

(Junior) apotheker 

Productie 



Je hebt een resultaatgerichte en flexibele werkhouding. 

En tot slot 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 tijdelijke aanstelling voor een half jaar, voor 32-36 uur per week  

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

• een pensioenregeling bij het ABP 

• 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 Sander Kooijmans, telefoon 

0183-820 831.  

Geïnteresseerd in onze vacature? Stuur dan voor 27 maart 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

