
 

 

 

 

Junior Project Analist (fulltime) 
standplaats Geleen 

 
 

Ons bedrijf 
Basic Pharma is een uniek Nederlands farmaceutisch bedrijf dat razendsnel groeit, 
voortdurend bouwt aan haar organisatie en zich steeds verder specialiseert en ontwikkelt. Het 
bedrijf richt zich op de volle breedte van de farmaceutische industrie: van productontwikkeling, 
registratie, productie en commercialisatie van (bio)farmaceutische producten tot en met 
farmaceutische dienstverlening bedient Basic Pharma een steeds grotere kring van nationale 
en internationale klanten, van startups tot multinationals. 
 
De productieorganisatie Basic Pharma Manufacturing maakt producten zoals neussprays, 
gevulde injectiespuiten, crèmes en zalven.  Daarnaast levert zij ook studiemedicaties en biedt 
zij verschillende diensten aan derden, zoals kwaliteitscontrole en loonproductie.  
Basic Pharma Technologies ontwikkelt farmaceutische producten voor haar eigen 
productieorganisatie, regelmatig in samenwerking met partners, en licenseert deze vervolgens 
uit naar klanten. Deze business unit beschikt inmiddels ook over een biotechfaciliteit voor 
productontwikkeling en studiemedicaties.  
Interdos tenslotte heeft een gedegen track record opgebouwd met het leveren van advies en 
consultancy services op het vlak van Regulatory, Pharmacovigilance en Quality. 
 
De beschikbaarheid en combinatie van al deze activiteiten onder 1 dak maakt Basic Pharma 
een sterke en veelzijdige speler binnen de farmaceutische industrie. Momenteel zijn er ca. 140 
medewerkers werkzaam. Basic Pharma’s ambities reiken steeds verder en daarom zoeken wij  
medewerkers die betrokken zijn, professionaliteit hoog in het vaandel hebben staan en de 
klant voorop stellen.  Spreekt dit je aan? Dan is onderstaande vacature wellicht iets voor jou!  
 

Voor de Business Unit Basic Pharma Technologies zijn wij op zoek naar een 
 Junior Project Analist 

 
 
Waar ga je aan werken bij Basic Pharma? 
- Je draagt zorg voor de uitvoering en rapportage van analytische experimenten 

(methodes) ten behoeve van (ontwikkel)projecten; 
- Met behulp van analystische methodes zorg je voor objectieve kwaliteitsmetingen van 

grondstoffen, intermediates, IPC’s en eindproducten; 
- Je voert cleaning validatie experimenten uit; 
- Je verricht arbeidshygiënische metingen; 
- Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden van de registratiesystemen; 
- Je onderhoudt contact met externe laboratoria in verband met analyses.  
 
 
Wat breng je mee als Junior Project Analist? 
- Je hebt al enige jaren werkervaring opgedaan in liefst een farmaceutische omgeving 

waarbij je hebt gewerkt met o.a. vloeistofchromatografische, natchemische en fysische 
technieken.  

- Je hebt gedegen kennis van GMP / GcLP; 
 
 
 



 

 
 
 
- Je beschikt over de juiste technische vaardigheden en troubleshooting-eigenschappen en 

bent in staat complexe analytische apparatuur te bedienen. Je bent nauwkeurig, flexibel, 
stressbestendig en beschikt over goede sociale vaardigheden, goede mondelinge en 
schriftelijke vaardigheden en beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

- Daarnaast heb je gedegen kennis van Word en Excel.  

 

Opleidingsniveau 
De kandidaat die wij zoeken heeft een MLO opleiding afgerond met als specialisatie 
analytische chemie. 
 
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. 
 
 
Mocht je belangstelling hebben in deze interessante functie, stuur je sollicitatie met 
uitgebreid CV naar onderstaand (email)adres: 
 
Basic Pharma Technologies 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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