Vacature Productie Apotheker ( - 36 uur)
Jouw functie binnen onze afdeling
We zijn op zoek naar een enthousiaste productie apotheker die specifieke interesse heeft in de
ontwikkeling en productie van (experimentele) geneesmiddelen, waaronder geavanceerde
toedieningsvormen, en bijdraagt aan het op GMP-niveau houden van de faciliteit.
Onze Apotheek van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) is verantwoordelijk voor de
medicatievoorziening van het ziekenhuis en het daarnaast gelegen MC Slotervaart. Binnen de
Apotheek wordt de ziekenhuisfarmacie in volle omvang uitgeoefend, inclusief de productie van
(biotechnologische) geneesmiddelen, de (bio)analyse van geneesmiddelen, en de distributie van
(onderzoeks)medicatie.
De afdeling productie van de Apotheek verzorgt de steriele en niet-steriele receptuur en de
voorraadproductie van geneesmiddelen, waaronder een aantal geregistreerde middelen. Daarnaast
wordt binnen de afdeling onderzoeksmedicatie, inclusief biotechnologische producten en
antikankermiddelen, ontwikkeld en geproduceerd.
De afdeling beschikt over een state-of-the-art productiefaciliteit (1000m2) en maakt gebruik van
diverse technieken waaronder ampuleren, tabletteren, sachetteren, extrusie, sproeidrogen en
vriesdrogen. De activiteiten vinden plaats onder Good Manufacturing Practice (GMP)-condities en
het ziekenhuis beschikt over een Fabrikantenvergunning.
Jouw profiel
Spreekt de uitdaging je aan en herken je jezelf in onderstaande voorwaarden, dan nodigen we jou
graag uit voor een kennismaking.







Je bent als productieapotheker creatief, zelfstandig in je vak.
Je bent in het bezit van een afgeronde opleiding tot apotheker.
En je bezit goede sociale en communicatieve vaardigheden.
Ervaring in de farmaceutische industrie en/of bovengenoemde productietechnieken is een
pre maar geen vereiste.
Je bent betrokken bij het managen van de nieuwe productiefaciliteit, met name het op GMP
niveau houden van de processen, apparatuur en personeel (en geregistreerde producten).
Je bezit projectmanagement vaardigheden met name in het binnenhalen en onderhouden
van projecten.

Jouw ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden
Met de innovatie en groei die we de komende jaren als organisatie gaan doormaken, staan ook jouw
ontwikkeling en groei centraal. Vanzelfsprekend staan wij open voor initiatieven die jouw
ontwikkeling en die van onze afdeling ondersteunen. De basis voor jouw arbeidsvoorwaarden is
conform de CAO ziekenhuizen. Daarnaast maakt een vaste eindejaarsuitkering onderdeel uit van de
secundaire voorwaarden.
Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dr B. Nuijen, ziekenhuisapotheker productie
(b.nuijen@nki.nl, 020-5124481) of Prof. Dr J.H. Beijnen, hoofd ziekenhuisapotheek en Qualified
Person (j.beijnen@nki.nl).
Solliciteren kan via onze website www.werkenbijavl.nl
http://www.werkenbijavl.nl//vacatures/vacature-productie-apotheker/
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

