Wij zoeken een Methode Ontwikkelaar
Ace Pharmaceuticals is een eigenzinnige farmaceutische
onderneming met zo’n 100 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.
Ben je een ervaren methode ontwikkelaar en werk je graag
met instrumentele analyses voor een breed spectrum aan
monsters? Dan zijn wij op zoek naar jou!
De functie
Het werk op ons laboratorium is afwisselend door het grote
aantal producten dat in kleine series wordt geanalyseerd.
Er is intensief contact met andere afdelingen binnen de
organisatie.
Je komt te werken in een enthousiast en gedreven team
van analisten. Je gaat je voornamelijk bezig houden
met methodeontwikkeling en methodevalidatie. Je
bent in staat de resultaten te analyseren, interpreteren
en voorstellen te doen voor vervolg. Ook verzorg je de
rapportage van de resultaten. Daarnaast zijn er algemene
laboratoriumwerkzaamheden.

Functie-eisen
Om voor de functie van ervaren methode ontwikkelaar in
aanmerking te komen beschik je over:
• Een afgeronde HLO opleiding, bij voorkeur richting de
analytische chemie
• Meerdere jaren werkervaring in een chemisch
laboratorium
• Ervaring met methodeontwikkeling en –validatie
• Ervaring met het werken onder GMP
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
in woord en geschrift
• Secuur en accuraat
• Zelfstandig, maar ook een teamspeler
Dienstverband
Fulltime. In aanvang een contract voor bepaalde tijd met
uitzicht op een vast contract.
Nadere informatie over de functie bij
Mark Bosman, Teamleider Laboratorium
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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