ampullen

neussprays

oogdruppels

suspensies

injectievloeistoﬀen

capsules

tabletten

gecoate tabletten

bruistabletten

crèmes

Wij zoeken een Farmaceutisch Ontwikkelaar
Ace Pharmaceuticals is een eigenzinnige farmaceutische
onderneming met zo’n 80 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).
De afdeling
De afdeling R&D is verantwoordelijk voor formuleringsen procesontwikkeling en de bijbehorende
onderzoeken, waaronder stabiliteitsonderzoek. Het
formuleringsonderzoek betreft een breed scala aan
toedieningsvormen, waaronder tabletten, capsules,
drankjes, dermatica, zetpillen en diverse steriele
toedieningsvormen.
Wat ga je doen
In verband met uitbreiding van onze afdeling zijn we op
zoek naar een enthousiaste farmaceutisch ontwikkelaar.
Je ontwikkelt formuleringen en kijkt kritisch naar de
resultaten. Je zoekt samen met ons naar een oplossing
voor bestaande problemen en gaat hierbij de discussie
niet uit de weg.

Wat breng je mee
• HBO+ / WO niveau, bij voorkeur een afgeronde studie
in een technische richting
• Goed ontwikkeld analytisch en probleemoplossend
vermogen
• Je vindt het leuk praktisch werk met rapportagewerkzaamheden te combineren
• Een strakke tijdslimiet is voor jou geen probleem
• Een flinke dosis doorzettingsvermogen
• Je bent pragmatisch, initiatiefrijk, creatief en
resultaatgericht
• Ervaring in de farmaceutische industrie (bij voorkeur bij
R&D) is een pré
• Een goede beheersing van Nederlands en Engels
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
Kim Wegman, Hoofd R&D
t. 036 - 522 7201

Naast de praktische formuleringswerkzaamheden, bestaat
de functie uit rapportage van de resultaten hiervan en
uiteindelijk opschaling en overdracht naar productie.
Schriftelijke sollicitatie met CV (inclusief opgave referenties) graag uiterlijk 10 maart 2019 zenden aan:
Ace Pharmaceuticals BV . Rosschanna Benita, HR . Schepenveld 41, 3891 ZK Zeewolde
t. 036 – 522 7201 . i. www.ace-pharm.nl . e. hr@ace-pharm.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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