
 

Apotheek A15 is een state-of-the-art bereidingsapotheek die bouwt aan veilige, hoogwaardige en betaalbare zorg door unieke geneesmiddelen te 

ontwikkelen en snel beschikbaar te maken voor ziekenhuizen en hun patiënten. Apotheek A15 heeft de focus op producten die niet als handelsproduct 

verkrijgbaar zijn en op producten voor klinisch onderzoek. Apotheek A15 is een joint venture van het Erasmus MC, UMC Groningen en Radboudumc. 

Wij zoeken een:  

Manager Laboratorium / Lid MT 
36 uur per week 

In de functie van Manager Laboratorium en lid van ons Management Team ben je verantwoordelijk voor het laboratorium team van Apotheek A15 en voor 

een juiste en tijdige analyse van grondstoffen, geneesmiddelen en trialmedicatie.  

 

Wat ga je doen? 

Je draagt zorg voor de realisatie van de doelstellingen op het gebied van veiligheid, kwaliteit, output en kosten. Je ontwikkelt beleid in lijn met het 

organisatiebeleid en zorgt voor de ontwikkeling, kwalificatie/validatie, implementatie, onderhoud en continue verbetering van processen, methoden en 

apparatuur. Daarnaast faciliteer je doelstellingen op het gebied van procesinnovatie en zet je verbeteractiviteiten en -projecten op en begeleid je deze. Je 

ontwikkelt ‘capabilities’ binnen het laboratorium in lijn met relevante ontwikkelingen.  

Tot slot stel je een afdelingsbegroting op en leg je verantwoording af aan het Bestuur. 

 

Jouw collega’s 

Je team bestaat uit 18 analisten en is onderverdeeld in 3 groepen: chemische analyse, microbiologische analyse en R&D. De groepen voor chemische en 

microbiologische analyse worden beide door een Coördinator aangestuurd. Je bent direct leidinggevende van deze Coördinatoren en van de R&D 

analisten. Je werkt nauw samen met afdelingen zoals Planning & Inkoop, Product Ontwikkeling, Productie en externe partijen. Je bent lid van het MT en 

rapporteert aan de Operationeel Directeur. 

 

Wat maakt deze baan uniek? 

Je wordt verantwoordelijk voor het laboratorium van een jonge, groeiende organisatie, georiënteerd op het genereren van maatschappelijke impact. Een 

laboratorium dat moet voldoen aan verschillende standaarden (waaronder GMP), waarin tal van analyses worden ontwikkeld en uitgevoerd. De diversiteit 

aan werkzaamheden, de aanwezige dynamiek en de vrijheid om zaken vanuit eigen ervaring optimaal vorm te geven, maken deze baan uniek. 

 

Verder bieden wij: 

• een passend salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring: 

• arbeidsvoorwaarden conform cao Universitair Medische Centra; 

• een functie voor 36 uur per week; 

• een aanstelling voor een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband; 

• 21 vakantiedagen, 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,3%; 

• een pensioenregeling bij het ABP;  

• de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen door opleidingen te volgen; 

• vergoeding van de reiskosten van 0,19 cent per kilometer.  

 

En als het even kan, organiseren we ook gezellige evenementen met elkaar. Denk aan een jaarlijks uitje met alle 80 medewerkers, een BBQ en borrels. 

 

Wat breng je mee?            

Je hebt een relevante HBO / WO opleiding, bijvoorbeeld richting HLO, chemie of farmacie en hebt kennis van en affiniteit met analyse in een 

farmaceutische / gereguleerde omgeving (GMP of een gelijkwaardig kwaliteitssysteem). Je hebt kennis van methode-ontwikkeling en validatie. Je bent pro-

actief, analytisch en hebt visie op ontwikkelingen binnen het vakgebied.  

Ook heb je aantoonbare ervaring op het gebied van people management, kun je inspirerend leiding geven en het team verder ontwikkelen. 

 

Verder vragen wij:  

• Goede communicatieve vaardigheden; 

• Samenwerken, Initiatief nemen en  resultaatgerichtheid; 

• Kennis van / ervaring met Lean Six Sigma is een pre; 

• Interesse in ontwikkelingen en prioriteiten in de gezondheidszorg en begrip van de rol van Apotheek A15 in het stelsel. 

 

Voor meer informatie kijk op www.apotheekA15.nl of neem contact op met Robert Kapel, Operationeel Directeur (via 0183-820800). 

 

Geïnteresseerd in onze vacature? Stuur dan uiterlijk 23 juli 2021 een brief met CV naar  info@apotheekA15.nl. 

http://www.apotheeka15.nl/
mailto:info@apotheekA15.nl

