Wij zoeken een Medewerker Stabiliteitsonderzoek
Het bedrijf
Ace Pharmaceuticals is een eigenzinnige farmaceutische
onderneming met zo’n 75 medewerkers. Wij ontwikkelen,
produceren, registreren en verkopen geneesmiddelen
met een medical need in eigen huis. Door uitbreiding van
de werkzaamheden hebben wij versterking nodig op onze
afdeling Research and Development (R&D).

Je maakt planningen en protocollen voor stabiliteitsonderzoek
en bent hiervoor het aanspreekpunt. De door het lab
aangeleverde analyseresultaten van het stabiliteitsonderzoek,
beschouw je kritisch. Je signaleert eventuele trends in de data
en verwerkt dit tot een overzichtelijk rapport. Bij gebleken
geschiktheid is doorgroei naar andere werkzaamheden binnen
R&D, het Laboratorium of Regulatory Affairs mogelijk.

De afdeling
Binnen de afdeling R&D houden we ons bezig met
het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige nieuwe
producten voor kleine patiëntengroepen. Het uitgangspunt
hierbij is “Wie is de patiënt?”. De vraagstukken waar de
afdeling zich mee bezighoudt betreffen formulerings- en
procesontwikkeling en stabiliteitsonderzoek van onze
producten. Tijdens het stabiliteitsonderzoek worden analyses
uitgevoerd, welke moeten worden gerapporteerd om
aan te tonen dat de kwaliteit van de producten tijdens de
bewaartermijn geborgd blijft.

Functie-eisen
• Minimaal HBO werk- en denkniveau
• Een afgeronde opleiding in een analytische of
farmaceutische richting is een pré
• Kennis van statistiek is een pré
• Sterk ontwikkeld analytisch vermogen
• Kritisch en nauwkeurig
• Zelfstandig functionerend
• In staat met verschillende disciplines samen te werken
• Goede rapportage vaardigheden in het Engels
• Vaardig met Microsoft Office Word en Excel

De functie
We zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker die
kritisch naar resultaten kijkt, tijdig problemen signaleert en
mee kan denken over oplossingen voor bestaande problemen.
Je bent verantwoordelijk voor het organiseren en rapporteren
van stabiliteitsonderzoek.

Dienstverband
Fulltime. In aanvang een contract voor bepaalde tijd met
uitzicht op een vast contract.
Nadere informatie over de functie bij
Kim Wegman, Manager Operations
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