Voor het schrijven van

MODULE 1

Registratiedossiers voor
geneesmiddelen voor kleine
patiëntengroepen zijn wij op

MODULE 2

zoek naar Medisch Schrijvers en
Chemisch-Farmaceutisch Experts!
MODULE 3

Ace Pharmaceuticals is een eigenzinnige farmaceutische
onderneming met zo’n 75 medewerkers.
Wij ontwikkelen, produceren, registreren en verkopen
geneesmiddelen met een medical need. Alle werkzaamheden doen wij in eigen huis.
Ons portfolio van medical need producten breidt zich gestaag
uit. In de nabije toekomst hebben we naast een aantal
nationale registraties ook dossiers voor centrale indieningen
op de planning staan.
Afdeling Regulatory Aﬀairs & Medical Information (RAMI)
Onze afdeling RAMI bestaat op dit moment uit 9 mensen.
RAMI is onder andere verantwoordelijk voor het tijdig indienen
van (variaties op) registratiedossiers.
Verder maken wij verkorte productdossiers, IMPD’s en IB’s voor
producten in onderzoek en nog niet geregistreerde producten.
Ook de medische informatievoorziening en farmacovigilantieactiviteiten vallen binnen onze verantwoordelijkheden.
Voor het schrijven van registratiedossiers zoeken wij:
- Medisch Schrijvers (met regulatoire interesse)
- Chemisch-Farmaceutische Experts

MODULE 4

MODULE 5

dossier tot en met het componeren van volledige dossiers.
Een registratiedossier bevat een chemisch-farmaceutisch deel
en een (pre)klinisch deel. Voor het schrijven van beide delen
zijn we op zoek naar versterking.
Proﬁel
- Chemisch-farmaceutische achtergrond of (para-)medische
achtergrond (HBO+/WO niveau)
- Aﬃniteit met en/of ervaring in de farmaceutische industrie
- Kennis van registratieprocedures
- Nauwgezet
- Creatief
- Sterk analytisch denkvermogen
- Communicatief vaardig
- Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift
- Voldoende beheersing van de Nederlandse taal in woord en
geschrift
Dienstverband
Fulltime. In aanvang een contract voor bepaalde tijd met
uitzicht op een vast contract.

Nadere informatie over de functie bij
Roselinda van der Vlugt-Meijer, Hoofd RAMI

Werkzaamheden
De werkzaamheden zijn veelzijdig en lopen uiteen van het
maken van de documentatie voor kleine wijzigingen in het

Schriftelijke sollicitatie met CV (inclusief opgave referenties) graag zenden aan:
Ace Pharmaceuticals BV . Rosschanna Benita, HR . Schepenveld 41, 3891 ZK Zeewolde
t. 036 – 522 7201 | www.ace-pharm.nl | hr@ace-pharm.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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