Wij zoeken een Microbiologisch Analist!
Het bedrijf
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
Op ons nieuw op te zetten microbiologisch laboratorium
gaan we de bepalingen en analyses uitvoeren waarmee
we de microbiële kwaliteit en betrouwbaarheid van
onze farmaceutische producten borgen. Naast het
bemonsteren van grond-, tussen- en eindproducten nemen
we omgevingssamples om mogelijke microbiologische
besmettingen te detecteren. De afdeling microbiologie zal
intensief samenwerken met onze productieafdeling en de
afdeling Quality Control.
De functie
Als microbiologisch analist ben je verantwoordelijk voor
het zelfstandig uitvoeren, verwerken en rapporteren
van microbiologische bepalingen en analyses; het
opzetten/ontwikkelen van een analysemethodes volgens
de Farmacopee; het beheren van laboratoriumapparatuur
en het (mede) opstellen van bedieningsvoorschriften,
onderhoudsvoorschriften en kalibratievoorschriften voor
apparatuur.

Functie-eisen
• MBO/HBO opleiding in de richting van microbiologie met
minimaal 1 jaar relevante werkervaring
• Ervaring in een GMP productie omgeving is een pre
• Kennis van en ervaring met utility & environmental
monitoring
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden, ook
in het Engels
• Vaardig met Microsoft Office Word en Excel
• Gestructureerd, nauwkeurig, kritisch, stressbestendig en in
staat prioriteiten te stellen
• Zelfstandig, maar ook een teamspeler;
Je gaat een discussie niet uit de weg, en staat open voor
de mening van een ander
Dienstverband
Fulltime 40 uur. In aanvang een contract voor bepaalde tijd
met uitzicht op een vast contract.
Nadere informatie over de functie bij
Rogier Lange, QP/Manager QA, tel. 036-522 7201

Schriftelijke sollicitatie met CV graag uiterlijk 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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