Wij zoeken een Senior Operator
Aseptische en Steriele productie met leidinggevende ambities!
Het bedrijf
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.
De afdeling
Ace Pharmaceuticals houdt zich bezig met het ontwikkelen van
kwalitatief hoogwaardige farmaceutische producten voor kleine
patiëntengroepen. Op onze productieafdelingen worden diverse
soorten producten gemaakt. Binnenkort gaan we starten met de
productie van steriele en aseptische geneesmiddelen. Voor ons
team dat deze producten gaat vervaardigen in onze prachtige
nieuwe faciliteit die we aan het bouwen zijn, zijn wij op zoek
naar een enthousiaste Senior Operator met leidinggevende
capaciteiten.
De functie
Als Senior Operator Aseptisch en Steriele productie ben je
verantwoordelijk voor het coördineren van de werkzaamheden op
de productieafdeling.
Je bent gewend om in complexe multidisciplinaire omgeving te
werken en weet daarbij structuur aan te brengen. Je kan omgaan
met een continu veranderende omgeving en kunt prioriteiten
stellen. Communicatie naar de andere afdelingen speelt een
belangrijke rol in je werkzaamheden. Bovenal vind je het leuk om
veel op de werkvloer te staan.
Je zorgt ervoor dat productietargets gehaald worden, rekening
houdend met kwaliteit, veiligheid en kosten. Je administreert
productiedocumentatie en werkt volgens de vastgelegde
procedures. Je signaleert tijdig problemen en kunt bijdragen aan
het inwerken van jouw collega’s. Je signaleert en draagt bij aan de
verbetering van processen qua veiligheid, techniek en kwaliteit. Je
draagt bij aan de correcte inhoud van procedures.

Je bent kennisdrager van de productieapparatuur en zorgt ervoor
dat tijdig preventief en gepland onderhoud plaatsvindt.
Daarnaast coördineer je de uitvoering van validatie- en
opschalingsactiviteiten en het gecontroleerd doorvoeren van
wijzigingen binnen de productie.
Je bent verantwoordelijk voor het trainen van operators. Je kunt
goed woordelijk en schriftelijk communiceren met mensen met
verschillende denkniveaus.
Wat breng je mee
• HBO werk- en denkniveau.
• >5 jaar ervaring in een Aseptische - en/of Steriele
productieomgeving (GMP) is een must.
• Technische inzicht en gevoel voor farmaceutische
productieapparatuur.
• Leidinggevende ervaring is een pré.
• Gestructureerd, nauwkeurig, kritisch, stressbestendig en in staat
prioriteiten te stellen.
• In staat om onafhankelijk, maar ook goed in teamverband met
mensen van verschillend niveau te werken.
• In staat om met verschillende disciplines samen te werken.
• Ervaring als apothekersassistent is een pré, maar geen ‘must’.
• Goede rapportage vaardigheden in het Nederlands en bij
voorkeur ook in het engels,
• Vaardig met Microsoft Office Applicaties (Word, Excel en
Outlook)
Dienstverband
Fulltime 40 uur. Goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden. Jaarcontract of een contract voor
onbepaalde tijd (afhankelijk van kennis en ervaring).
Nadere informatie over de functie en solliciteren kan bij
Remco van Hemert, Productieapotheker,
tel. 036-522 7201
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