
	

	

	
Medewerker Inkoop (32 – 40 uur p/w) 

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 Medewerker Inkoop. 

 
Waar ga je aan werken bij Basic Pharma?  
 

• Je bent verantwoordelijk voor het inkopen van grondstoffen en verpakkingsmaterialen 
tegen de meest optimale prijs-/ kwaliteitverhouding en berekent de optimale 
bestelgrootte;  

• Je bewaakt de levertijden van ingekochte goederen, zodanig dat op tijd en efficiënt 
geproduceerd kan worden;  

• Je draagt zorgt voor de relevante inkoop analyses, dit kun je doordat je zeer vaardig 
bent met data;  

• Je onderhoudt contact met leveranciers en ziet erop toe dat de gemaakte afspraken 
worden nagekomen;  

• Je staat in nauw contact met de afdeling verkoop, logistiek en productie, zodat de 
planning afgestemd kan worden op de levertijden en klant behoefte;  

• Je houdt het artikel en prijzenbestand up to date en controleert facturen bij 
afwijkingen;  

• Je controleert de opgemaakte artwork en geeft goedkeuring hiervoor;  
• Je houdt het artikel en prijzenbestand up to date en controleert facturen bij 

afwijkingen;  
• Je ondersteunt de afdeling QA bij leveranciersklachten afhandeling;  
• Je bewaakt de uiterste houdbaarheidsdatum van grondstoffen.  

 
Wat breng je mee als Medewerker Inkoop?  
 

• Je hebt MBO+/HBO werk- en denkniveau;  
• Je bent bekend met inkoopprocessen;  
• Je bent nauwkeurig, vooruitstrevend, communicatief vaardig en beschikt over een 

proactieve en oplossingsgerichte mentaliteit;  
• Je hebt kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;  
• Je hebt kennis van Word en Excel als frequent gebruiker;  
• Je hebt ervaring met ERP systemen.  

 
 
 
 



	

 
 
 
 
 
 
Opleidingsniveau  
 
Je beschikt over een MBO diploma met een aantal jaren ervaring op een inkoop afdeling, of 
je bent een starter met een HBO diploma. 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.  
 


