ampullen

neussprays

oogdruppels

suspensies

injectievloeistoﬀen

capsules

tabletten

gecoate tabletten

bruistabletten

crèmes

Wij zoeken Medewerkers R&D
Ace Pharmaceuticals is een farmaceutische onderneming
met zo’n 175 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
Binnen de afdeling Research and Development
(R&D) houden we ons bezig met het ontwikkelen van
kwalitatief hoogwaardige nieuwe producten voor kleine
patiëntengroepen. Het uitgangspunt hierbij is “Wie is
de patiënt?”. De vraagstukken waar de afdeling zich mee
bezig houdt betreffen formulerings- en procesontwikkeling
en stabiliteitsonderzoek van onze producten.
De functie
Binnen de afdeling R&D zijn we op zoek naar een
enthousiaste medewerker die het leuk vindt om actief
mee te denken en te werken aan de ontwikkeling van
geneesmiddelen. Ons helpt met het verwerken van de
resultaten van onze productontwikkelingen in interne
rapporten, productievoorschriften en dossiers. Je kijkt
kritisch naar resultaten en denkt mee over oplossingen

Sollicitatie met CV graag per e-mail aan
hr@ace-pharm.nl of via het formulier op
ace-pharm.nl/vacatures.

voor bestaande problemen. Je verwerkt de resultaten in
een overzichtelijk R&D rapport en maakt op basis van de
uitgevoerde experimenten een voorschrift voor productie.
Tevens neem je relevante gegevens van ontwikkeling en
productie op in het productdossier.
Wat breng je mee
• Minimaal HBO werk- en denkniveau
• Werkervaring binnen een GMP omgeving is een pré.
• Affiniteit met aanmaken van voorschriften en
werkinstructies van productieprocessen
• Kritisch en nauwkeurig
• Zelfstandig functionerend
• In staat met verschillende disciplines samen te werken
• Goede rapportage vaardigheden in het Nederlands en
het Engels
• Vaardig met Microsoft Office Word
Dienstverband
40 uur. In aanvang een contract voor bepaalde tijd met
uitzicht op een vast contract.
Nadere informatie over de functie bij
Kim Wegman, Hoofd R&D
tel. 036 - 522 7201

Ace Pharmaceuticals BV, Rosschanna Benita, HR
Schepenveld 41, 3891 ZK Zeewolde
t. 036 – 303 1805 . hr@ace-pharm.nl . www.ace-pharm.nl
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