
 

 
 
 

Pharmaceutical Process Engineer (ft) 
standplaats Geleen 

 

Ons bedrijf 
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. 120 medewerkers werkzaam. 
 

Vanwege uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een  
Pharmaceutical Process Engineer. 

 

Waar ga je aan werken bij Basic Pharma? 
- Je ondersteunt de afdeling (steriele) productie bij het oplossen van productieproblemen 

(Trouble Shooting). Je signaleert en analyseert productie / proces gerelateerde problemen en 

draagt zorg voor een passende oplossing;  

- Je houdt je bezig met het structureel oplossen van problemen voortkomend uit 

(klanten)klachten, deviaties, audits etc.; 

- Je verbetert bestaande high end GMP compliant processen waarbij de nadruk ligt op 

verbetering van kwaliteit, verhoging van yield en efficiency;  

- Je zorgt voor het omschrijven van potentiële verbetermogelijkheden binnen het 

productieproces (kwaliteit, layout, validatie, procesbeheersing, kwaliteitsverbetering, 

productiviteitsverbetering, kostenreductie);  

- Je doet aanbevelingen m.b.t. aanschaf van nieuwe apparatuur ter verbetering van bestaande 

processen of uitbreiding van capaciteit (in overleg met het productiemanagement);  

- Je implementeert Lean- en 6 sigma manufacturing technieken; 

- Je geeft trainingen ter bevordering van algemene en proces specifieke kennis;  

- Je schrijft proces-, werk- en machine instructies volgens de GMP richtlijnen en verricht 

onderzoek op een GMP compliant niveau.  

 

Wat breng je mee als Pharmaceutical Process Engineer? 
- Je hebt minimaal  3 jaar relevante werkervaring;  

- Je hebt kennis van steriele productieprocessen, bij voorkeur Pharma georiënteerd;  

- Je hebt gedegen fysisch chemische en microbiologische kennis en ervaring met steriele 

fysisch/chemische bereidingsprocessen bij voorkeur binnen de Pharma; 

- Je hebt kennis van high end QA GMP systemen waarbij risk based te werk wordt gegaan 

(FMEA);  

- Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel 1:1 als in groep situaties; 

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

 

  



 

 
 

Opleidingsniveau 
Opleiding: HBO+ werk- en denkniveau (bij voorkeur chemische technologie, farmaceutische 
wetenschappen, microbiologie of procestechniek) 
 
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 
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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