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PharmaPack
An Actavis Group company

Actavis is wereldwijd toonaangevend in geneesmiddelen  
en heeft een breed assortiment met generieke, specialité-, 
ziekenhuis- en OTC-geneesmiddelen. In meer dan veertig 
landen biedt Actavis aan ruim 10.000 werknemers een 
prettige, uitdagende werkomgeving met volop ruimte  
voor eigen initiatief. De Actavis Group omvat onder andere 
moderne ontwikkelings- en productiefaciliteiten in Europa, 
de VS en Azië.
In 2011 heeft de Actavis Group het verpakkingsbedrijf 
PharmaPack (Zoetermeer) aangekocht, één van de grootste 
farmaceutische verpakkers in Europa. PharmaPack staat voor 
de uitdaging om een groot aantal (inter)nationale Actavis 
producten te verpakken en is dus op zoek naar gemotiveerde, 
ambitieuze mensen. Als jij in een snel groeiende organisatie 
past en de ervaring en vaardigheden hebt die we zoeken, 
dan verheugen we ons op je sollicitatie.

Jij 
Je hebt een HBO opleiding voltooid en minstens drie jaar 
ervaring op het gebied van Quality en/of Regulatory A�airs 
in een productiebedrijf in de farmaceutische industrie. Je 
weet je kennis en vaardigheden goed naar de dagelijkse 
praktijk te vertalen. Je hebt een uitstekend analytisch 
vermogen en je rapporteert in heldere taal, zowel mondeling 
als schriftelijk. Je bent een teamplayer die resultaatgericht te 
werk gaat. Het naleven van waarden en normen staat daarbij 
hoog in je vaandel. Je hebt een goede beheersing van het 
Nederlands en Engels, in woord en geschrift en je werkt vlug 
en vaardig met Word, Excel en PowerPoint.

Je nieuwe baan
Als Quality Assurance O�cer heb je bij PharmaPack een 
afwisselende functie met ruimte voor eigen inbreng in een 
groeiende omgeving. De werkzaamheden bestaan onder 
meer uit: 

beheer, ontwikkeling, verbetering en implementatie van 
het kwaliteitssysteem op onze locatie Zoetermeer, binnen 
GMP-, GDP- en ISO 9001:2008 normen, evenals het trainen 
van medewerkers hierin
uitvoering geven aan controles voor het verpak- en  
logistieke proces, marktvrijgifte en het opstellen van  
managementrapportages rond GMP en kwaliteit
beheer en afhandeling van change controls, klachten en 
deviaties
actieve betrokkenheid bij failure investigations bij 
deviaties, implementatie van wijzigingen en CAPA’s en 
begeleiding van risk assessments

Voor de afdeling Quality
zoekt PharmaPack op korte termijn een 

Quality Assurance O�cer M/V   
met een scherp oog voor kwaliteit

vaststellen van en toezicht houden op het validatiebeleid 
beoordeling van validatieprotocollen en rapporten en 
bewaking van de validatiestatus
planning en uitvoering van interne en externe audits, 
inclusief toezien op de afhandeling van de bevindingen

Wij
In ons moderne, professionele verpakkingsbedrijf in  
Zoetermeer bieden we je een afwisselende baan met 
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Je gaat hier full-time 
werken (40u per week) in een prettige werksfeer waar 
collegialiteit en teamgeest belangrijke waarden zijn.
  

Je sollicitatie
Stuur een e-mail of brief met je motivatie en cv naar  
sollicitatie@actavis.com of naar onderstaand adres,  
ter attentie van Janneke Blom (HR Recruiter).  


