
 

 

 

Senior Medewerker Aseptische bereidingen  

en studiemedicatie (IMPs) (ft) 
standplaats Geleen 

 

Ons bedrijf 
Basic Pharma is een uniek Nederlands farmaceutisch bedrijf dat razendsnel groeit, 
voortdurend bouwt aan haar organisatie en zich steeds verder specialiseert en ontwikkelt. Het 
bedrijf richt zich op de volle breedte van de farmaceutische industrie: van productontwikkeling, 
registratie, productie en commercialisatie van (bio)farmaceutische producten tot en met 
farmaceutische dienstverlening bedient Basic Pharma een steeds grotere kring van nationale 
en internationale klanten, van startups tot multinationals. 
 
De productieorganisatie Basic Pharma Manufacturing maakt producten zoals neussprays, 
gevulde injectiespuiten, crèmes en zalven.  Daarnaast levert zij ook studiemedicaties en biedt 
zij verschillende diensten aan derden, zoals kwaliteitscontrole en loonproductie.  
Basic Pharma Technologies ontwikkelt farmaceutische producten voor haar eigen 
productieorganisatie, regelmatig in samenwerking met partners, en licenseert deze vervolgens 
uit naar klanten. Deze businessunit beschikt inmiddels ook over een biotechfaciliteit voor 
productontwikkeling en studiemedicaties.  
Interdos tenslotte heeft een gedegen trackrecord opgebouwd met het leveren van advies en 
consultancy services op het vlak van Regulatory, Pharmacovigilance en Quality. 
 
De beschikbaarheid en combinatie van al deze activiteiten onder 1 dak maakt Basic Pharma 
een sterke en veelzijdige speler binnen de farmaceutische industrie. Momenteel zijn er ca. 140 
medewerkers werkzaam. Basic Pharma’s ambities reiken steeds verder en daarom zoeken wij 
medewerkers die betrokken zijn, professionaliteit hoog in het vaandel hebben staan en de 
klant voorop stellen.  Spreekt dit je aan? Dan is onderstaande vacature wellicht iets voor jou!  
 

Voor Basic Pharma Manufacturing zijn wij op zoek naar een  
Senior Medewerker IMPs 

 
 

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

ten behoeve van de medicatie voor morgen; 
- Je hebt regelmatig contact met de Europese klanten; 
- 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 als Senior Medewerker IMPs? 
- Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in de industriële farmaceutische industrie en hebt 

kennis van microbiologie of chemie;  
- Je hebt kennis genomen van de GMP regelgeving;  
- Je hebt ervaring met aseptische processen in een cleanroom; 



 

 
 

- Je hebt gedegen inzicht in productieprocessen; 
- 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 HBO-diploma microbiologie, apothekersassistent of een vergelijkbare 
opleiding.  
 
Wij stimuleren onze medewerkers in hun ontwikkeling door het aanbieden van (interne) 
cursussen en opleidingen. 
 
 

Het aanbod 
- Een uitdagende functie met ruimte voor eigen inbreng;  

- Een marktconform salaris; 

- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibel werken; 

- Dynamische en inspirerende werkomgeving bij een ambitieuze, groeiende 

organisatie. 

 
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. L. Convertino, HR Officer 
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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