Wij zijn per direct op zoek naar
twee Farmaceutisch Operators
Het bedrijf
Ace Pharmaceuticals is een eigenzinnige farmaceutische
onderneming met zo’n 150 medewerkers. Wij ontwikkelen,
produceren, registreren en verkopen geneesmiddelen
met een medical need in eigen huis. Naast geregistreerde
geneesmiddelen produceren en leveren we ook
doorgeleverde bereidingen via de eigen Ace Apotheek.
De afdeling
We zijn trots op onze moderne, state-of-the-art
productiefaciliteit waarin we verder kunnen groeien en
ontwikkelen.
Wat ga je doen
Door toenemende vraag naar onze producten verhogen wij
onze productiecapaciteit en zijn wij op zoek naar veelzijdige
farmaceutisch operators.
Als operator voer je niet alleen productie- en
verpakwerkzaamheden uit maar stel je ook de apparaten
in en bouwt ze om. Je signaleert verstoringen in de
productievoortgang en verhelpt ze. Ook vul je adequaat de
bereidingsprotocollen en logboeken in. Kortom, je beheerst
het hele proces van grondstof tot eindformulering.

De schoonmaak van apparaten en gebruikte ruimtes is een
belangrijk onderdeel van je werkzaamheden.
Wat breng je mee
• MBO werk- denkniveau
• Je hebt ervaring met het werken in een GMP-omgeving
of de voedingsindustrie
• Je werkt netjes en nauwkeurig
• Technisch inzicht en interesse in apparatuur
• Je bent een teamplayer
• Variabele werktijden (8-urige werkdag tussen 07:00 en
19:00 uur)
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en
geschrift
Dienstverband
Goed salaris. Fulltime. 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
Rosschanna Benita, HR, hr@ace-pharm.nl
tel. 036 – 522 7201

Wij zien uw schriftelijke sollicitatie graag tegemoet.
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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