
	

	
	
	
	

Pharmaceutical Engineer (fulltime) m/v 

Basic Pharma is een Nederlands farmaceutisch bedrijf, dat primair is gericht op de 
ontwikkeling, registratie, productie en commercialisatie van (bio)farmaceutische en 
generieke 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. 95 medewerkers werkzaam. 
 
Vanwege verdere uitbreiding en professionalisering van de Business Unit Product 
Development, zijn wij op zoek naar een ervaren Pharmaceutical Engineer. Spreekt 
het je aan generieke geneesmiddelen te ontwikkelen en een belangrijke rol te spelen 
binnen de projectorganisatie dan is deze functie je op het lijf geschreven.   
Doel van deze functie is generieke producten te ontwikkelen die gaan bijdragen aan 
het resultaat van de groep. 
 
 
Uitvoerende werkzaamheden 

- Het ontwikkelen van generieke geneesmiddelen in half-vaste en vloeibare 
toedieningsvorm; 

- Het verrichten van alle werkzaamheden om te komen tot een goede receptuur 
van een nieuw product of verbetering van een bestaand product; 

- Verantwoordelijk voor het schrijven van protocollen en rapportages ten 
behoeve van productontwikkeling; 

- Het op de hoogte blijven van de technische ontwikkelingen; 
- Actieve deelname aan en coördinatie van projectgroepen met betrekking tot 

productontwikkeling. 

Benodigde kennis, vaardigheden en ervaring 
 

- Proactief, probleemoplossend en resultaatgericht; 
- Sterk analytisch denkvermogen;  
- Teamplayer, assertief en communicatief vaardig; 
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 
- Plan- en organisatievermogen (ervaring met Microsoft Project is een pré); 
- Ervaring met het werken met ICH richtlijnen is een pré. 
- Minimaal 5 jaar werkervaring als productontwikkelaar 

 

 



	

 

 

 

Opleidingsniveau 

Master diploma richting Pharmakunde, Chemische Technologie, 
Levensmiddelentechnologie of vergelijkbaar en minimaal 5 jaar werkervaring als 
(senior) Productontwikkelaar op het gebied van half-vaste en vloeibare en 
farmaceutische producten.  
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 
616 JT Geleen 
tel.: 088-2554010 
E-mail: hr@basicpharma.nl  
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

	


