Wij zoeken een Validatie-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
Als validatie-officer in een farmaceutische omgeving
ben je verantwoordelijk voor het plannen en coördineren
van validatie-activiteiten op het gebied van apparatuur,
installaties, (schoonmaak)processen, (computer)systemen,
utiliteiten en analytische methoden. Je bent een belangrijke
schakel tussen de afdeling R&D, productie en kwaliteit.
Daarom ben je nauw betrokken bij het productieproces. Je
kijkt kritisch naar resultaten, signaleert tijdig problemen en
lost deze pro-actief op. Je communiceert consequent over de
voortgang en resultaten van validatie-activiteiten en beheert
de validatie-documenten.
Je speelt een belangrijke rol in de opschaling van
productieprocessen, technologie transfers, en het
gecontroleerd doorvoeren van wijzigingen. Het
ondersteunen van productie bij vraagstukken op het gebied
van validatie behoort ook tot je werkzaamheden.

Functie-eisen
• Minimaal HBO werk- en denkniveau
• Een afgeronde opleiding in een technische of
farmaceutische richting is een pré
• Ervaring met R&D- en opschalingsactiviteiten
• Ervaring met computersysteemvalidatie en GAMP is
een pré
• Kennis van technologie en apparatuur zoals gebruikt in
farmaceutische productie
• Kennis van kwalificatie- en validatieprocessen op GMP
niveau
• Sterk ontwikkeld analytisch vermogen
• Kritisch en nauwkeurig
• Zelfstandig functionerend én teamplayer
• In staat om met verschillende disciplines samen te werken
• Goede rapportagevaardigheden in het Engels en
Nederlands
• Vaardig met Microsoft Office Word en Excel
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
Rogier Lange, QP/Manager QA, tel. 036-522 7201

Je bent gewend om in een multidisciplinaire omgeving te
werken en weet daarbij structuur aan te brengen. Je kan
omgaan met een continue veranderende omgeving en bent
praktisch ingesteld. Je bent accuraat, houdt het overzicht en
kunt goed mondeling en schriftelijk communiceren. Je kunt
bijvoorbeeld een rapport of een werkinstructie schrijven.
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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