Actavis
Actavis is wereldwijd toonaangevend in geneesmiddelen.
In meer dan veertig landen biedt Actavis aan ruim 10.000
werknemers een prettige, uitdagende werkomgeving
met volop ruimte voor eigen initiatief. Op het kantoor van
Actavis in de Benelux te Baarn werken inmiddels meer dan
zeventig medewerkers op uiteenlopende afdelingen zoals
Pharmaceutical Affairs, Purchase & Planning, Customer
Service en Sales & Marketing. Actavis heeft een breed
assortiment met generieke, specialité-, ziekenhuis- en vrij
verkrijgbare geneesmiddelen. De vestiging in Baarn richt
zich op de Benelux markt en verzorgt daarnaast diverse
internationale werkzaamheden in opdracht van de
Actavis Group.

Voor de afdeling Quality Affairs zoekt Actavis een

QA Specialist/Qualified Person M/V
(0,7 FTE / ± 26 uur per week)
die de juiste mix vindt tussen
resultaatgerichtheid en kwaliteit

Jij

Je hebt een afgeronde apothekers- of (bio)chemische
opleiding. Je hebt ervaring met kwaliteitssystemen in een
farmaceutische omgeving. Ervaring als Qualified Person en
ervaring met Good Distribution Practices (GDP) is een pre.
Je bent communicatief vaardig, energiek, nauwkeurig,
stressbestendig en servicegericht en je werkt graag in een
hecht team. Je combineert een goed inzicht met flexibiliteit
en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Je hebt een
goede beheersing van het Nederlands en Engels en je bent
vaardig met PC programma’s als Outlook, Word en Excel.

Je nieuwe baan

Als QA Specialist/Qualified Person werk je op de afdeling
Quality Affairs binnen Pharmaceutical Affairs. Tot je taken en
verantwoordelijkheden behoren onder meer:
t Het beoordelen van kwaliteitssystemen van
toeleveranciers en het uitvoeren van interne
audits (als QA).
t De vrijgifte en certificering van producten volgens de
Nederlandse en Europese regelgeving (als QP).
t Het werken aan projecten met veel uitdagingen,
gericht op het opzetten, verbeteren en beheren
van QA procedures.
t Het onderhouden van contacten met binnen- en buitenlandse collega’s, zowel binnen als buiten de Actavis Group.
t Proactief meedenken over de werkzaamheden binnen de
afdeling en initiatieven nemen voor verbeteringen.

Wij

Actavis is een dynamische, veelzijdige, groeiende organisatie
en biedt een afwisselende baan met uitstekende arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden. Je gaat werken in
een informele, prettige werksfeer waar collegialiteit en
teamgeest hoog in het vaandel staan.

Je sollicitatie

De sollicitatieprocedure loopt via werving- en selectiebureau
Derks & Derks. Ben je geïnteresseerd in deze functie, stuur
dan je motivatie en CV per e-mail naar info@derksenderks.nl,
ter attentie van Pieter van Gelderen, onder vermelding
van referentienummer WS/12-065-FM. Voor meer
informatie kun je internet raadplegen: www.actavis.nl
en www.derksenderks.nl of bellen met Pieter van Gelderen
via telefoonnummer 033-4728087.
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