Ter versterking van onze organisatie zoeken wij per direct een
QP (apotheker)
Lelystad – 40 uur per week

Waar ga je werken?
Fisher Farma en Medcor Group importeren, verkopen

Wat vragen wij van jou?
•

en exporteren gepatenteerde geneesmiddelen,
diagnostica, medische hulpmiddelen,

(farmaceutische industrie).
•

voedingssupplementen, voedingsmiddelen en OTC
producten binnen de Europese Unie. De producten

Je hebt kennis van en ervaring met GMP en
GDP-regelgeving en ISO-certificering.

•

binnen de farmaceutische industrie. Wij verzorgen het
ompakwerk van de geneesmiddelen en voegen de

Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie en
kennis van de geneesmiddelenwetgeving.

•

kopen we in bij groothandels, intermediairs uit diverse
lidstaten van de Europese Unie en importorganisaties

Minimaal een afgeronde wo-opleiding apotheker

Je hebt een goede beheersing van de
Nederlandse en Engelse taal.

•

Je hebt kennis en ervaring met MS Office.

bijsluiters en labels toe. Dit gaat volgens strikte
protocollen. Vervolgens leveren we de middelen aan

Wat mag je van ons verwachten?

apotheken, ziekenhuisinstellingen en groothandels in

Een uitdagende, afwisselende en verantwoordelijke baan

binnen- en buitenland.

binnen een boeiende dynamische organisatie die volop in
ontwikkeling is. Jij kunt daar onderdeel van zijn!

Wat ga je doen?

In eerste instantie betreft het een functie voor bepaalde

Als QP (apotheker) ben je verantwoordelijk voor het

tijd. Bij goed functioneren is er uitzicht op een vast

kwaliteitssysteem en verantwoordelijk voor naleving

dienstverband.

van de GMP en GDP richtlijnen en ISO-eisen binnen de
organisatie. Maar ook het uitvoeren en begeleiden van

Solliciteren?

interne en externe audits en toezien op de juiste

Stuur voor 1 februari 2018 je motivatie en cv naar

implementatie van aanpassingen naar aanleiding van

E: personeelszaken@fisherfarma.com

deze audits. En het begeleiden en adviseren bij het
uitvoeren van verbetermaatregelen. Tevens ben je

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we

aanspreekpunt voor de IGZ en draag je zorg voor de

niet op prijs.

vrijgifte van door de organisatie verhandelde goederen.
Samen met jouw collega’s QP en Manager Quality
adviseer je de Directie bij het formuleren van
kwaliteitsbeleid, kwaliteitsdoelstellingen, kwaliteitszorg
en de ISO-certificering.
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