
 

 

 

 

 

 

Medewerker Aseptische bereidingen en studiemedicatie (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 van de vestiging op de 
Brightlands Chemelot Campus in Geleen in 2007 blijft het bedrijf zich verder ontwikkelen en 
heeft een groeistrategie ingezet. Momenteel zijn er ca. 140 medewerkers werkzaam. 
 
Wegens groei is de afdeling IMP (Investigational Medicinal Products) op zoek naar mensen 
om het team te versterken. Bij de IMP-afdeling maken we (steriele) producten ten behoeve 
van klinische studies. 

 
 

Vanwege deze groei zijn wij op zoek naar een  
Medewerker Aseptische bereidingen en studiemedicatie.  

 
 
 

Waar ga je aan werken bij Basic Pharma? 
- Je werkt op projectbasis aan klantopdrachten voor kleinschalige projecten ten 

behoeve van de medicatie voor morgen; 
- Je werkt aan het voorbereiden en bereiden van aseptische en niet-aseptische 

farmaceutische halffabricaten en eindproducten; 
- Je houdt je bezig met het nemen van monsters van (niet-)aseptisch bereide 

producten en studiemedicatie; 
- Je signaleert of onderhoud van apparatuur of ruimtes nodig is; 
- Je biedt ondersteuning in (her)kalibratiewerkzaamheden; 
- Je voert routinedesinfectie en microbiologische monitoring van een cleanroom 

omgeving uit; 
- Je stelt GMP documentatie op en draagt zorg voor de review ervan. 

 
 
 

Wat breng je mee? 
- Je hebt bij voorkeur 2 jaar ervaring in de industriële farmaceutische industrie en hebt 

kennis van microbiologie / of je bent een schoolverlater en hebt een diploma 
apothekersassistent of laboratoriumtechniek;  

- Je hebt kennis genomen van de GMP regelgeving;  
- Ervaring op een aseptische productieafdeling is mooi meegenomen; 
- Je bent zorgvuldig, proactief, veiligheidsbewust en collegiaal; 
- Je hebt gedegen kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord in geschrift. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opleidingsniveau 
Je beschikt over een MBO-diploma microbiologie, apothekersassistent of een vergelijkbare 
opleiding.  
 
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 Manufacturing B.V. 
t.a.v. Mevr. A. El Adem, HR Manager 
Burgemeester Lemmensstraat 352 
6163 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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