Wij zoeken een Medewerker Receptuur
Ace Pharmaceuticals is een eigenzinnige farmaceutische
onderneming met zo’n 90 medewerkers. Wij ontwikkelen,
produceren, registreren en verkopen geneesmiddelen met
een medical need. Dit alles doen we in eigen huis. Naast
geregistreerde geneesmiddelen produceren en leveren we
ook doorgeleverde bereidingen via de eigen Ace Apotheek.
De afdeling
Bij Ace worden geneesmiddelen geproduceerd op
middelgrote schaal, maar ook op hele kleine schaal. Bij de
afdeling Individuele Bereidingen worden geneesmiddelen
geproduceerd voor één patiënt per charge. Vanwege
uitbreiding van deze activiteiten zijn wij op zoek naar een
Medewerker Receptuur.
Wat ga je doen
Gezien de kleine schaal – één patiënt – is er niet
voor elke bereidingsaanvraag een samenstelling en
bereidingsprotocol beschikbaar. Bij een aanvraag voor een
nieuw product maak je hiervoor een voorstel. Je ontwerpt
onder begeleiding van een apotheker de samenstelling
voor bijvoorbeeld capsules, crèmes, dranken; maar ook voor
steriele bereidingen zoals cassettes en injecties. Hierbij
houd je rekening met de farmaceutisch-technische aspecten
van het product.
Je kiest een passende bereidingswijze voor het maken
van de bereiding. Ook bepaal je welke houdbaarheid het
nieuwe product heeft. Je maakt een artikel aan in het
computersysteem en legt daarin deze gegevens vast.
Vanuit dit template kan dan vervolgens automatisch een
chargebereidingsprotocol gemaakt worden.

De overwegingen voor het productontwerp geef je
helder en overzichtelijk weer in het productdossier. Het
productdossier dient als naslagwerk met gegevens over de
bereiding.
Naast het opstellen ervan, onderhoud je de productdossiers
en verbeter je de bestaande bereidingsprotocollen.
Deze taken voer je uit met begeleiding van een
productieapotheker.
Wat breng je mee
• MBO+ werk- en denkniveau, bij voorkeur
apothekersassistentendiploma
• Je hebt affiniteit met bereidingen, ervaring met bereiden
is een pré
• Je hebt goede rekenvaardigheden
• Je werkt nauwkeurig en zorgvuldig
• Je bent vaardig met MS Office
• Je leert werken met nieuwe software snel aan
• Je kunt goed zelfstandig werken
• Je hebt een uitstekende 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,
tel. 036 – 522 7201

Schriftelijke sollicitatie met CV graag 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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