Wij zoeken een Quality Health Safety Officer
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 functie
We zijn op zoek naar een enthousiaste Quality Health Safety
Officer die de vertaling kan maken van regelgeving naar de
dagelijkse praktijk bij Ace Pharmaceuticals. Je zorgt ervoor dat
iedereen binnen Ace veilig, gezond en energiek zijn of haar
werk kan doen.
Wat ga je doen
• Uitvoeren risico-analyse op nieuwe grondstoffen en
producten
• Het bepalen van de noodzakelijke en juiste collectieve en
persoonlijke beschermingsmiddelen per werkplek/activiteit
en het beheren hiervan
• Coördineren en rapporteren van schoonmaakvalidatie;
• Je adviseert en werkt nauw samen met het management,
HR, Gebouwbeheer/TD en de ondernemingsraad
over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
• Uitvoeren Risico Inventarisatie– en Evaluatie en opstellen
plan van aanpak
• Het coördineren van de ARBO-activiteiten die
zijn opgenomen in het plan van aanpak

• Het signaleren van wijzigingen in processen, waarbij het
opstellen en actualiseren van het gevaarlijke stoffen register,
procedures, werkvoorschriften en veiligheidsinstructies
noodzakelijk is.
• Het organiseren van de Bedrijfshulpverlening (BHV)
• Het houden van periodieke werkplekinspecties
Wat breng je mee
• HBO werk- en denkniveau
• Bij voorkeur een afgeronde opleiding in een chemische of
farmaceutische richting
• Ervaring met een deel van de beschreven taken
is een pré
• Je vindt veiligheid een uitdaging en bent in staat een
voortrekkersrol in te nemen
• Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
• Je bent in staat om problemen te analyseren en oplossen
• In staat met verschillende disciplines samen te werken
• Je bent een opbouwende en kritische gesprekspartner voor
het management
Dienstverband
32- 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
Marjolijn van Wanrooy, QA 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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