
 

 
 
 
 
 

 

ICT Medewerker (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  
ICT Medewerker. 

 
 

Waar ga je aan werken bij Basic Pharma? 

Als ICT Medewerker vorm je samen met de ICT Coördinator de interne ICT-afdeling van 

Basic Pharma. Daarbij staat service hoog in het vaandel en wordt er van jou verwacht dat je 

de op jou van toepassing zijnde ICT-vraagstukken oppakt. Door je brede kennis van 

bedrijfsprocessen en proces ondersteunende softwarepakketten ben je continu bezig met het 

wegnemen van knelpunten en het optimaliseren van deze processen. 

- Je bent het eerste aanspreekpunt voor meldingen die binnen komen. Na registratie 

en prioritering verzorg je de oplossing, mogelijk in samenwerking met je collega en/of 

de betrokken leverancier; 

- Je maakt analyses van storingen en je signaleert knelpunten. Van daaruit draag je 

duurzame oplossingen en verbetervoorstellen aan; 

- Je staat open voor wensen en belangen van jouw (interne) klanten en verleent 

gebruikersondersteuning in het dagelijks werk; 

- Je denkt actief mee in het verbeteren van de dienstverlening van de afdeling; 

- Je bent verantwoordelijk voor de werkplekken. Zorgt dat deze up-to-date zijn en goed 

werken. Voor nieuwe medewerkers zorg je dat alles gereed en gebruiksklaar is; 

- Je kan ingezet worden voor ondersteunende werkzaamheden op andere afdelingen.  
 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

Wat breng je mee als ICT Medewerker? 

- Je hebt 1 tot 3 jaar relevante werkervaring; 

- Je hebt kennis van bedrijfsprocessen; 

- Je bent servicegericht, communicatief vaardig en hebt een hands-on mentaliteit; 

- Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

- Je hebt een brede kennis van hard- en software en mobiele apparaten; 

- Je hebt ruime kennis van Windows producten, met name Windows AD en Office; 

- Je hebt kennis van systemen (ERP, OPC) is een pré. 

 

Opleidingsniveau 

Je beschikt over een MBO diploma in de richting van ICT, niveau 4. 

 

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 Holding 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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