
 

 
 
 
 
 

Head of Regulatory affairs and Pharmacovigilance (32 uur p/w) 

standplaats Geleen 
 
Interdos Pharma is een onafhankelijk farmaceutisch consultancy bedrijf gevestigd in 
Geleen op de Brightlands Chemelot Campus. Het bedrijf maakt onderdeel uit van de 
Basic Pharma Groep, dat verder bestaat uit een productie- en ontwikkelbedrijf. 
Sinds 1997 levert Interdos Pharma services op het gebied van regulatory affairs, 
pharmacovigilance (geneesmiddelenbewaking), clinical study management en quality 
services aan (inter)nationale farmaceutische bedrijven. 

 
 

Vanwege verschuiving binnen de organisatie zijn wij op zoek naar een  
Head of Regulatory affairs and Pharmacovigilance 

 
 
Waar ga je aan werken bij Interdos? 

- Je leidt 2 teams van medewerkers/deskundigen van de afdelingen Regulatory Affairs 
(RA) en Pharmacovigilance (PV); 

- Je bent eindverantwoordelijk voor het verkrijgen van registraties van humane 
farmaceutische producten; 

- Je draagt zorg voor de juiste procedures en coördineert de te nemen stappen binnen 
de organisatie van Interdos inclusief het vaststellen van prioriteiten en het opstellen 
van een planning; 

- Je staat in nauw contact met de autoriteiten en registratiehouders inzake de 
verschillende registratiedossiers en de pharmacovigilance werkzaamheden; 

- Je bent eindverantwoordelijk voor de juiste verwerking en rapportage van 
bijwerkingen van geregistreerde producten (en producten in klinisch onderzoek); 

- Je bewaakt de tijdige aanlevering van pharmacovigilance data en documenten zoals 
PSURs, Risk Management Plans en rapportages van bijwerkingen; 

- Je zorgt voor het behalen van vastgestelde KPI’s en deadlines van beide afdelingen; 
- Je maakt deel uit van het Managementteam.  

 
Wat breng je mee? 

- Minimaal 5 jaar ervaring met het aansturen van de afdelingen RA en PV bij 
een farmaceutisch bedrijf; 

- Gedegen kennis van EU- en nationale regelgeving/richtlijnen op het gebied 
van regulatory affairs en pharmacovigilance; 

- Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en 
geschrift; 

- Nauwkeurig, plan- en organisatievermogen, resultaatgericht. 
  



 

 
 
Opleidingsniveau 
Opleiding: afgeronde HBO/WO opleiding bij voorkeur in de medisch 
wetenschappelijke of farmaceutische richting.  
 
Wij stimuleren onze medewerkers in hun ontwikkeling door het aanbieden van 
(interne) cursussen en opleidingen. 
 
 
Het aanbod 
Interdos 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: 
 
Interdos B.V. 
t.a.v. Mevr. A. El Adem, HR Manager 
Burgemeester Lemmensstraat 352 
616 JT Geleen 
tel.: 088-2554010 
E-mail: jobs@interdos.nl  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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