Wij zoeken een Apothekersassistent 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
Apothekersassistent Bereidingen.
Wat ga je doen
Voor de bereiding van geneesmiddelen voor individuele
patiënten zoeken we een enthousiaste, ervaren apothekersassistent die de teamleider kan ondersteunen in de
dagelijkse aansturing op de productievloer.
Je maakt zelfstandig de bereidingen volgens een
vastgesteld bereidingsprotocol onder GMP condities.
Je bent gespecialiseerd in niet-steriele bereidingen of
steriele bereidingen. Je denkt mee over verbetering van
het bereidingsproces waarbij je je kennis en ervaring
met bereidingen toepast. Daarnaast geef je collega’s
praktische adviezen over de bereidingen, waarbij je de
kwaliteit van het product scherp in het oog houdt. Je
controleert in-procescontroles van je collega’s en kijkt
de bereidingsdocumentatie na bereiding na.

Deze werkzaamheden voer je uit in een team. Als team
ben je verantwoordelijk voor het dagelijks afronden van de
geplande bereidingen.
Wat breng je mee
• Je bent opgeleid als apothekersassistent
• Je hebt minimaal 4 jaar relevante werkervaring, bij
voorkeur in een GMP omgeving
• Je vindt het leuk om in productie te werken
• Je hebt een groot kwaliteits- en verantwoordelijkheidsgevoel
• Je kunt jouw inzichten duidelijk overbrengen aan anderen
• Je bent stressbestendig en enthousiast
• 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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