
 

 
 
 

Teamleider Bereiden en Uitvullen (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. 120 medewerkers werkzaam. 

 
Vanwege een interne verschuiving zijn wij op zoek naar een  

Teamleider Bereiden en Uitvullen voor de Cleanroom. 
 

Waar ga je aan werken bij Basic Pharma? 

 Je bent verantwoordelijk voor het opstellen de detailplanning van de productie en 

zorgt voor een efficiënte inzet van medewerkers en materiaal ten einde de kosten zo 

laag mogelijk te houden; 

 Je zorgt voor het correct en volledig invullen en afhandelen van productie protocollen; 

 Je ziet erop toe dat producten volgens voorgeschreven werkinstructies worden bereid 

en uitgevuld; 

 Je analyseert de productiviteit, efficiëntie, afwijkingen en fouten en rapporteert deze 

aan de Manager Productie; 

 Je ziet erop toe dat medewerkers voldoende getraind zijn om de inzetbaarheid te 

waarborgen; 

 Je zorgt ervoor dat huidige productiemethoden en –middelen continue verbeterd 

worden; 

 Je ziet erop toe dat onderhoud, beheer en reiniging van materialen, apparatuur en 

ruimtes tijdig en volgens de geldende voorschriften gebeurt 

 Je werkt mee in de productie en springt bij waar nodig; om die reden werk je mee in  

2-ploegendienst. 

 
Wat breng je mee als Teamleider? 

 Je hebt enkele jaren relevante werkervaring in een farmaceutische of soortgelijke 

productieorganisatie;  

 Je hebt technisch inzicht, bent resultaatgericht en weet je medewerkers te motiveren; 

 Je bent sterk in plannen en organiseren, kan processen goed overzien en hebt een 

hands-on mentaliteit; 

 Je hebt een goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en 

geschrift. 

  



 

 

 

Opleidingsniveau 

Minimaal MBO werk en denkniveau bij voorkeur aangevuld met managementcursussen c.q. 
vaardigheidstrainingen in leidinggevende aspecten. 
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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