
 

 
 
 

Medewerker Logistiek (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. 130 medewerkers werkzaam. 

 
Vanwege deze groei zijn wij op zoek naar een  

Medewerker Logistiek 

 
 
 

Waar ga je aan werken bij Basic Pharma? 

- Je bent verantwoordelijk voor het ontvangen, controleren en labelen van goederen bij 
binnenkomst; 

- Je slaat op correcte wijze gevaarlijke stoffen op en je weet deze ook op de juiste manier te 
labelen; 

- Je draagt de verantwoordelijkheid voor het klaarzetten en overdragen van grondstoffen en/of 
verpakkingen in de werkvoorbereidingsruimte; 

- Je controleert goederen die retour komen vanuit de productie en voert deze af naar de 
betreffende opslaglocatie; 

- Je bent verantwoordelijk voor de uitstroom van de eindproducten; 
- Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van interne transportmiddelen; 
- Je draagt zorg voor het gescheiden opslaan en afvoeren van afvalstromen. 

 
 
 

Wat breng je mee als Medewerker Logistiek? 
 

- Je hebt 2 jaar aan ervaring in het werken in een productiebedrijf, bij voorkeur in de farmacie of 
chemie;  

- Je bent in het bezit van een vorkheftruck certificaat; 
- Je hebt kennis van het omgaan met gevaarlijke en milieubelastende stoffen, de zogenaamde 

ADR-goederen; 
- Je hebt technisch inzicht, bent resultaatgericht en kan goed samenwerken; 
- Je hebt een echte aanpakkersmentaliteit en een flexibele instelling; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Opleidingsniveau 
 
LBO+/MBO niveau 2 werk en denkniveau, bij voorkeur in de technische of farmaceutische richting. 
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 snelgroeiend bedrijf 
dat is gevestigd 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 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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