Wij zoeken een:
Teamleider Vaste productie
Het bedrijf
Ace Pharmaceuticals is een farmaceutische onderneming
met zo’n 200 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
Onze afdeling vast verzorgt de productie van granulaten,
poeders, capsules en (gecoate) tabletten. De afdeling
beschikt over state-of-the-art apparatuur en bestaat
momenteel uit 6 operators. In de nabije toekomst is groei
van de afdeling zowel qua oppervlakte als aantal operators
voorzien.
De functie
Als teamleider ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse
aansturing van het team van operators. Je coördineert
de geplande producties op de afdeling en stuurt bij waar
nodig. Je hebt een voorbeeldrol voor de operators op het
gebied van GMP en kwaliteitszorg en zorgt samen met een
farmaceutisch verantwoordelijke dat de producten altijd
aan onze hoge kwaliteitseisen voldoen.
Als teamleider werk je mee op de productie-afdeling en
bent het aanspreekpunt voor de operators. Je stemt de
activiteiten op de afdeling af met andere afdelingen.

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

Je beoordeelt de huidige processen en neemt initiatief voor
mogelijke verbeteringen hierin. Daarnaast organiseer je de
training van (nieuwe) operators.
Functie-eisen
• MBO+/HBO niveau
• Communicatief vaardig en in staat een team aan
te sturen
• Kennis van GMP
• Kennis van apparatuur en technologie zoals gebruik
in farmaceutische productie
• In staat om goed overzicht te bewaren en prioriteiten
te stellen
• Oplossings- en resultaatgericht
• Nauwkeurig, stressbestendig en flexibel
• Aantoonbare beheersing van Nederlands en bij
voorkeur ook Engels in woord en geschrift
Dienstverband
Minimaal 36 uur. In aanvang een contract voor bepaalde
tijd met uitzicht op een vast contract.
Nadere informatie over de functie bij
Kim Wegman, Manager Operations
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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