BioConnection
Sinds haar oprichting meer dan 13 jaar geleden heeft BioConnection B.V. (Oss, Nederland) een sterke reputatie opgebouwd op
het gebied van diensten van contract services en manufacturing gericht op de ontwikkeling en productie van
steriele(bio)farmaceutische geneesmiddelen. Eigen productieactiviteiten worden verzorgd vanuit onze State-of-the-Art faciliteit
in Oss. Deze faciliteit is bij uitstek geschikt voor kleine tot middelgrote producties voor zowel klinische onderzoeksmaterialen als
ook voor kleinschalige commerciële productie. Onze diensten zijn gericht op Drug Product Development; Fill & Finish;
Vriesdrogen en grote verscheidenheid aan Drug product ondersteunende diensten. Wij leveren aan Biotech- en Pharma
bedrijven wereldwijd. Wij hebben een sterke focus op kwaliteit wat zich laat zien in onze EMA- en FDA-goedkeuring van onze
productiefaciliteit. Wij voegen waarde toe aan onze klantprojecten door middel van onze expertise, toewijding, klantgerichtheid
en flexibiliteit. Binnen de organisatie heerst een prettige, informele werksfeer met korte communicatielijnen.
In de operator groep welke momenteel bestaat uit een 9-tal personen komt een functie beschikbaar als Operator Warehouse.
De rol van deze functie is het voornamelijk het uitvoeren van taken op logistiek gebied en het beheren van de voorraden in het
magazijn. Daarnaast kan de medewerk(st)er worden ingezet op inspecties op binnenkomende materialen en voorbereidende
werkzaamheden.
Het is voor ons belangrijk als er proactief gewerkt wordt en de nieuwe collega zich net als de overige teamleden
verantwoordelijk voelt voor de klussen die we te klaren hebben. Flexibiliteit ten aanzien van werkzaamheden en werktijden (als
het druk is en de opdracht moet af) zijn voor ons erg belangrijk. Voor deze functie wordt gezocht naar een zelfstandige,
medewerk(st)er die zich snel de werkwijze en activiteiten binnen onze productie omgeving eigen kan maken. Naast goed
technisch/analytisch inzicht en het nauwkeurig kunnen werken wordt een grote mate van zelfstandigheid gevraagd. Kennis van
en ervaring binnen de farmaceutische industrie is een pre.

De functie “Operator Warehouse” (voorkeur fulltime)
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•
•
•
•

Ontvangst van geleverde goederen;
Controleren van de geleverde goederen en uitvoeren van de kwalitatieve en kwantitatieve controle;
Opslaan van de producten op de daarvoor bestemde magazijnlocaties;
Uitgifte goederen: selecteren van de door de klanten gewenste goederen zodat de klant tijdig over de gewenste goederen kan
beschikken;
Uitvoeren en verificatie van weegwerkzaamheden;
Bijhouden van de gegevens in het voorraadsysteem;
Bestellen van producten;
Toezien op veilig vervoer van uitgegeven goederen;
Uitvoeren van (handmatige) verpakkingswerkzaamheden;
Beheren, controleren en aanvullen van de voorraden van de productieafdeling.
Wij vragen
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MBO werk- en denkniveau met logistieke kennis;
Ervaring of affiniteit met het werken binnen de farmaceutische industrie;
Een oog voor detail en een hoge standaard ten aanzien van kwaliteit en veiligheid;
Een aanpakker die in staat is om zowel zelfstandig als in teamverband te functioneren;
Klantvriendelijk, servicegericht en initiatiefrijk;
In staat om met veranderingen (in een dynamische omgeving) om te gaan;
In staat om op adequate wijze feedback te geven en te ontvangen;
Beheersing van de Nederlandse en Engelse (pre) taal;
Kennis van en vaardig met Excel en Word.

Solliciteren
Ben je enthousiast over deze functie binnen BioConnection en herken je de uitdagingen die het werken binnen een jonge en
groeiende organisatie met zich meebrengen? Stuur dan jouw motivatie en curriculum vitae naar Dana Kalasek
hr@bioconnection.eu o.v.v. BC 1906. Als je meer informatie wil over de vacature kun je contact opnemen met Okan Özkanli op
06-55378433.
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