
 

 

 

Account Manager New Business (ft) 
standplaats Geleen 

 

Basic Pharma groeit! 
Basic Pharma is een Nederlands farmaceutisch bedrijf, dat primair is gericht op de 
ontwikkeling, registratie, productie en commercialisatie van (bio)farmaceutische producten. 
Binnen Basic Pharma zijn de activiteiten van productie, kwaliteitscontrole, consultancy 
services en productontwikkeling samengebracht.  In navolging op de vestiging op de 
Brightlands Chemelot Campus in Geleen in 2007 heeft het bedrijf zich verder ontwikkeld en 
een sterke groei doorgemaakt. Momenteel zijn er ca. 140 medewerkers werkzaam. 
 
 

Om de groei te versnellen zijn wij op zoek naar een  
 Accountmanager New Business 

 
 

Waar ga je aan werken bij Basic Pharma? 
 
  

 Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van kansen in de markt welke leiden tot 

“new business”; 

 Je verzamelt, verwerkt en analyseert data omtrent ontwikkelingen in de markt; 

 Je bent de rechterhand van de Director Business Development met betrekking tot 

projectontwikkeling (o.a. de selectie van prospectieve projecten en 

samenwerkingspartners, informatie omtrent potentiële klanten verzamelen en 

samenvatten en eventueel zakelijke onderhandelingen); 

 Je bent de spin in het web die in contact staat met verschillende interne afdelingen 

(zoals Accountmanagement, Research & Development, Regulatory Affairs, 

Production en Purchase), zodat je vragen vanuit prospects binnen afzienbare tijd kunt 

beantwoorden. Daarmee weet je te voldoen aan de klantwensen van A tot Z; 

 Je bijt je vast in de actielijst en weet de ene na de andere actiepunt af te werken; 

 Je levert je bijdrage aan de ontwikkeling van new business voorstellen gericht op de 

strategie van de organisatie; 

 Je hebt een kritische blik en zorgt voor het continue verbeteren van processen en/of 

werkwijzen.  

 
Wat breng je mee als Accountmanager New Business? 

 Je hebt minstens 3 jaar ervaring in een commerciële rol, bij voorkeur in life sciences;  

 Je beschikt over analytische en cijfermatige vaardigheden om binnen je 

verantwoordelijkheidsgebied verbeteringen aan te kunnen dragen;  

 Je beschikt over helikopterview en bent gewend op verschillende niveaus te 

communiceren, je bent commercieel ingesteld en hebt goed ontwikkelde 

onderhandelingsvaardigheden;  

 Je hebt goede kennis van Excel; 

 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.  



 

 
 
 
 
Opleidingsniveau 
Opleiding: afgeronde opleiding op HBO/WO niveau bij voorkeur in de richting van de Life 
Sciences. Of een commerciële/economische opleiding op HBO/WO niveau met werkervaring 
in Life Sciences industrie.  
 
Wij stimuleren onze medewerkers in hun ontwikkeling door het aanbieden van (interne) 
cursussen en opleidingen. 
 
 
Het aanbod 
Basic Pharma biedt een uitdagende functie met prima arbeidsvoorwaarden in een 
dynamische en inspirerende werkomgeving (Brightlands Chemelot Campus in Geleen). 
Mocht je belangstelling hebben in deze interessante functie, stuur je sollicitatie met 
uitgebreid CV naar onderstaand (email)adres: 
Basic Pharma Holding B.V. 
t.a.v. Mevr. A. El Adem, HR Manager 
Burgemeester Lemmensstraat 352 
616 JT Geleen 
tel.: 088-2554010 
E-mail: hr@basicpharma.nl  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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