
 

 
 
 

Stagiair Juridische Zaken 
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. 100 
medewerkers werkzaam. 

 
 
 
Waar ga je aan werken bij Basic Pharma? 
Je ondersteunt de juridische afdeling bij de dagelijkse werkzaamheden zoals het beoordelen en 
opstellen van diverse soorten contracten en het geven van advies over uiteenlopende juridische 
vraagstukken; 
- Je draagt bij aan het inrichten en implementeren van het nieuwe online contract management 

systeem (Agiloft) waarbij je o.a.: 

o gegevens uit gearchiveerde en nieuwe contracten invoert; 

o aandachtspunten in contracten signaleert; 

o meedenkt over een efficiënte inrichting; 

o medewerkers instrueert over het juiste gebruik; 

o zorgt voor algemeen contractbeheer van concept tot getekende versie. 

- Naast bovengenoemde werkzaamheden kun je eventueel ook werken aan een juridische 

inventarisatie en andere juridische projecten. 

 
 

Wat breng je mee als Stagiair Juridische Zaken? 
- Je bent proactief, hands-on en resultaatgericht; 
- Je hebt oog voor detail en kunt nauwkeurig werken; 
- Je hebt goede communicatieve vaardigheden; 
- Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 
- Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 
- Je hebt goede analytische vaardigheden 

 
 
 
Opleidingsniveau 
Je bent een derde- of vierdejaars student HBO of WO rechtsgeleerdheid (bijvoorbeeld HBO Rechten 
of WO Nederlands Recht) 
 
  



 

 
 
 
 
Het aanbod 
 
Basic Pharma biedt een uitdagende stageplaats met een prima stagevergoeding in een snel groeiend 
bedrijf dat is gevestigd in een dynamische en inspirerende werkomgeving (Brightlands Chemelot 
Campus in Geleen).  
 
Mocht je belangstelling hebben in deze interessante stage, 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  
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