(Junior) Laboratory Technician (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. 100 medewerkers werkzaam.
Vanwege deze groei zijn wij op zoek naar een
(Junior) Laboratory Technician.

Waar ga je aan werken bij Basic Pharma?
-

-

Je doet alle analysewerkzaamheden en algemene routinematige
laboratoriumwerkzaamheden
Je draagt zorg voor een adequate protocollering, uitvoering en rapportage. Daarbij dienen
farmacopee en andere internationale kwaliteitsrichtlijnen als kader. Daarnaast zullen er nog
specifieke onderzoek en rapportage taken kunnen worden toebedeeld
Je bent medeverantwoordelijk voor ontwikkeling en validatie van nieuwe en bestaande
analysemethoden
Je bent medeverantwoordelijk voor het onderhouden en verbeteren van de kwaliteitssystemen
van de afdeling in overeenstemming met (cGLP) current Good Laboratory Practices
Je bent medeverantwoordelijk voor analyses van o.a. cytotoxische producten welke in een
isolator uitgevoerd dienen te worden.

Wat breng je mee als Laboratory Technician?
-

-

Je hebt al enige jaren werkervaring opgedaan in liefst een farmaceutische omgeving waarbij
je hebt gewerkt met o.a. vloeistofchromatografische, natchemische en fysische technieken.
Tevens heb je ervaring opgedaan met het werken met kwaliteitssystemen (GxP) en het
onderhouden daarvan. Je beschikt over een goed analytisch denkvermogen, bent
kwaliteitsbewust en in staat zowel zelfstandig als in teamverband en planmatig te werken.
Je beschikt over de juiste technische vaardigheden en troubleshooting-eigenschappen en
bent in staat complexe analytische apparatuur te bedienen. Je bent nauwkeurig, flexibel,
stressbestendig en beschikt over goede sociale vaardigheden, goede mondelinge en
schriftelijke vaardigheden en beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
Daarnaast heb je gedegen kennis van Word en Excel.

Opleidingsniveau
De kandidaat die wij zoeken heeft een MLO/HLO opleiding afgerond met als specialisatie analytische
chemie.
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.

