
 

 
 
 

Project Manager IMP’s (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. 

 
Vanwege een uitbreiding zijn wij op zoek naar een  

Project Manager IMP’s. 
 

 
Waar ga je aan werken bij Basic Pharma? 
 

- Je stelt offertes op voor nieuwe en bestaande klanten; 
- Je biedt ondersteuning bij verschillende typen contracten, zoals 

geheimhoudingsovereenkomst, QA-overeenkomst, commerciële contracten, etc.; 
- Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van een plan van aanpak in samenspraak 

met de klant en betrokken afdelingen;  
- Je begeleidt het projectteam m.b.t. de productie- en personeelsplanning;  
- Je coördineert de verschillende projecten van A tot Z;  
- Je informeert en coördineert de verschillende betrokken afdelingen m.b.t. diverse 

werkzaamheden zoals inkoop, documentatie, QC-testen, etc.;  
- Je voert risico inschattingen uit en onderneemt acties indien nodig;  
- Je bent medeverantwoordelijk voor het initiëren, uitwerken en begeleiden van 

verbeteringen van (productie)processen.  
 
Wat breng je mee als Project Manager IMP’s? 
 

- Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met projectmanagement;  

- Je bent analytisch sterk, resultaatgericht, plannen en organiseren gaat je goed af en 

dankzij jouw uitstekende communicatievaardigheden weet je het projectteam goed te 

begeleiden; 

- Je hebt kennis van de GMP-richtlijnen; 

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

- Je hebt ervaring in het werken met Word, Excel en MS Project; 

- Ervaring met regelgeving op gebied van farmaceutische productontwikkeling en 

dossierontwikkeling is een pré.  

 
  



 

 

 

Opleidingsniveau 

Minimaal HBO Life Sciences, Farmacie, Biologie, (Bio) Chemie of een gerelateerde richting, 
aangevuld met specifieke projectmanagement cursussen of trainingen. 
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 snel 
groeiend bedrijf dat is gevestigd 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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