Wij zoeken een

Documentalist/Productontwerper Bereidingen

Ace Pharmaceuticals is een eigenzinnige farmaceutische
onderneming met zo’n 90 medewerkers. Wij ontwikkelen,
produceren, registreren en verkopen geneesmiddelen
met een medical need in eigen huis. Voor de nieuw op te
zetten afdeling voor individuele bereidingen zoeken wij
een documentalist/productontwerper.
De functie
Bij aanvragen voor een nieuw product, maak je een
voorstel voor samenstelling. In overleg met een apotheker
beoordeel je de farmaceutisch-technische aspecten daarvan
en je beantwoordt de vraag of het mogelijk is om zo een
kwalitatief goed product te bereiden. Je kiest een passende
bereidingswijze voor het maken van de bereiding.
Je maakt een artikel aan voor het product en stelt het
bereidingsprotocol op in het ERP-systeem.
Je legt je overwegingen ten aanzien van de samenstelling,
bereidingswijzen en houdbaarheid vast in het
productdossier.
In de apotheek worden bereidingen van alle traditionele
toedieningsvormen gemaakt. Je maakt voorstellen
voor samenstellingen en bereidingswijzen voor al deze
verschillende toedieningsvormen, zowel steriele als
niet-steriele bereidingen.

Je zult werken in een team met 2 andere medewerkers en
zult samenwerken met verschillende productie-apothekers.
Wat breng je mee
• Je bent opgeleid als apothekersassistent
• Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring,
bij voorkeur in een GMP-omgeving
• Je bent stressbestendig, doelgericht en leergierig
• Je bent nauwkeurig en zorgvuldig
• Je toont initiatief
• Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse
taal in woord en geschrift
Dienstverband
32 - 40 uur. In aanvang een contract voor bepaalde tijd
met uitzicht op een vast contract. Variabele werktijden
(8-urige werkdag tussen 07:00 en 19:00 uur).
Nadere informatie over de functie bij
Charlotte van Hees, Productie Apotheker Individuele
Bereidingen, tel. 036 – 522 7201
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t. 036 – 522 7201 . hr@ace-pharm.nl . www.ace-pharm.nl
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