
 

 

 

Farmaceutisch Operator (fulltime) 

 

Ons bedrijf 
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 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. 120 medewerkers werkzaam. 
 
 

Vanwege uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een  
Farmaceutisch Operator. Zie jij een uitdaging in het bereiden van crèmes en zalven, hebben 

procesapparaten voor jou geen geheimen? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou. 
 

 

Waar ga je aan werken bij Basic Pharma? 
 Je draagt zorg voor de voorbereidingen van bereidingsprocessen; 

 Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van controles tijdens bereiden; 

 Je bereidt farmaceutische halffabricaten en eindproducten en zorgt voor de monstername 
ervan; 

 Je bent verantwoordelijk voor het geven van line-clearance; 

 Je verzorgt productie documentatie; 

 Je rapporteert afwijkingen en fouten indien nodig; 

 Je bent in staat medewerkers te trainen in jouw vakgebied; 

 Je draagt zorg voor een correcte reiniging van materialen, apparatuur en ruimtes; 

 Je draagt het bereide bulkproduct over aan de medewerkers uitvullen; 

 Je adviseert over verbetering en ontwikkeling van productiemethoden en middelen en test dit 

uit; 

 Je houdt bij de bereidingen de bedrijfsplanning in acht en signaleert op tijd indien de planning 

niet haalbaar is.  

 Je werkt in een 2-ploegenstelsel 

 

Wat breng je mee als Farmaceutisch Operator? 
 Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met industriële farmaceutische productie; 

 Je bent secuur, flexibel en communicatief vaardig; 

 Je beschikt over basiskennis van de Engelse taal op MBO-niveau; 

 Je hebt kennis van GMP richtlijnen; 

 Ervaring in een bereidende apotheek is een pré. 

 

  



 

 

 

Opleidingsniveau 
Minimaal MBO-opleiding tot apothekersassistent of vergelijkbare opleiding (bijv. Farmaceutisch 

Technicus, algemeen en halfvast en vloeibaar), of vergelijkbaar d.m.v. ervaring.  

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. 
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