Wij zoeken een Medewerker Binnendienst
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.
Naast geregistreerde geneesmiddelen produceren en
leveren we ook doorgeleverde bereidingen via de eigen
Ace Apotheek.
Wat ga je doen
Je werkt in een groeiend team van momenteel drie
medewerkers. In dit team ben je verantwoordelijk voor
het tijdig en juist verwerken van alle binnenkomende
bestellingen, recepten en vragen.
Als medewerker binnendienst ben je het eerste
aanspreekpunt voor onze externe klanten zoals apotheken
en groothandels in binnen- en buitenland. Je informeert
externe klanten over lopende bestellingen, bewaakt
de levertijden en verzorgt de transportaanvraag.Door
het volgen van een interne training kun je de meeste
productinhoudelijke vragen zelfstandig beantwoorden.

Wat breng je mee
• Je bent opgeleid als apotheker of apothekersassistent
• Je hebt minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring
• Je bent stressbestendig, enthousiast en leergierig
• Je hebt goede contactuele eigenschappen
• Je hebt ervaring met werken in MS Office (Word, Excel,
Powerpoint)
• Je bent een teamplayer
• Je bent servicegericht en denkt in mogelijkheden
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse 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 08:00 en 19:00 uur).
Nadere informatie over de functie bij
Wietske van Aken, Head of Marketing, Sales & Purchasing,
tel. 036-5227201

Recepten en bestellingen die binnenkomen worden door
jou gecontroleerd en verwerkt. Voor individuele bereidingen
stem je de productie af met de documentalisten en
bereidingsafdeling.
Schriftelijke sollicitatie met CV graag uiterlijk 7 juni 2019 zenden aan:
Ace Pharmaceuticals BV . Rosschanna Benita, HR . Schepenveld 41, 3891 ZK Zeewolde
t. 036 – 522 7201 . hr@ace-pharm.nl . www.ace-pharm.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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