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Apotheek A15 richt zich op een betere, veiligere en betaalbare specialistische farmaceutische zorg in 

nauwe samenwerking met de partner ziekenhuizen. Apotheek A15 ontwikkelt en produceert specialty 

geneesmiddelen die niet als handelsproduct beschikbaar zijn. Deze middelen zijn noodzakelijk voor de 

behandeling van specifieke patiëntengroepen en/of voor klinisch geneesmiddelenonderzoek. Apotheek 

A15 beschikt onder meer over een state of the art GMP bereidingsunit, 2000 m² aan clean rooms en een 

volwaardig farmaceutisch en microbiologisch laboratorium voorzien van alle daartoe benodigde 

voorzieningen en apparatuur. In verband met uitbreiding hebben wij een vacature voor een 

Unithoofd Productie 
36 uur per week 

Je geeft leiding aan een team bestaande uit circa 30 Apothekersassistenten, Farmaceutisch medewerkers 

en Productiemedewerkers. Je bent verantwoordelijk voor het operationele management van de afdeling 

Productie. Daartoe draag je zorg voor de productieplanning en bewaak je de voortgang en de kwaliteit. Je 

houdt werkoverleg en voert jaar- en beoordelingsgesprekken. Daarnaast onderhoud je contacten met 

leveranciers van apparatuur en maak je een planning voor de uitvoering van 

onderhoudswerkzaamheden. Ook draag je zorg voor de ontwikkeling, vaststelling en uitvoering van 

operationeel beleid. Je adviseert het Afdelingshoofd over tactisch beleid. Kortom, een brede operations 

management functie in een farmaceutisch productiebedrijf. 

Wij zoeken  
Een enthousiaste collega die voldoet aan de volgende eisen:                                                                                 

- opleiding op HBO-niveau;                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- leidinggevende ervaring (operations management);           

- goede communicatieve vaardigheden;                             

- proactief en resultaatgericht;                                                                           

- voldoende beheersing van de Nederlandse taal;            

- ervaring;                             

- Green belt of black belt gecertificeerd. 

Wij bieden   
Een interessante functie met leuke collega’s in een groeiende organisatie. De arbeidsvoorwaarden zijn 

overeenkomstig de cao Universitair Medische Centra.                                                                                                              

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag is een voorwaarde voor aanstelling. 

Voor meer informatie kijk op www.apotheekA15.nl of neem contact op met Anouk Lindemans, 

Afdelingshoofd Productie,  telefoon: 0183-820800. Geïnteresseerd in onze vacature? Stuur dan voor        

29 maart 2019 een brief met CV naar info@apotheeka15.nl 

http://www.apotheeka15.nl/

