QA Officer (full-time) startersfunctie
Bedrocan Nederland B.V. is op zoek naar een QA Officer voor haar vestiging in
Emmeloord en incidenteel in Veendam. Het betreft een startersfunctie. Geen ervaring
met QA nodig. Je wordt volledig on-the-job getraind en opgeleid door collega’s en gaat
interne en externe cursussen volgen. Het is een hele diverse functie waarbij je alle
facetten van Quality Assurance leert bij een uniek farmaceutisch bedrijf! Binnen het QA
team heerst er een open, collegiale sfeer.
Wat ga je doen?
Bedrocan is een farmaceutisch bedrijf dat medicinale cannabis produceert onder de GMP
richtlijn. De Quality Assurance (QA) afdeling is betrokken bij de productie om kwaliteit te
garanderen. Dit houdt in dat QA betrokken is bij onder andere het onderzoeken van
afwijkingen, wijzigingen in het proces, audits en het opstellen en toetsen van nieuwe
procedures. De QA afdeling bestaat uit meerdere QA medewerkers en QA Officers,
verspreid over twee locaties. Je rapporteert aan de QA Director. De taken die je zal
uitvoeren zijn onder andere het:
•
•
•
•
•

Onderzoeken en vastleggen van afwijkingen (deviaties), wijzigingsvoorstellen (change
controls) en klachten.
Deelnemen aan projecten vanuit QA (zoals uitvoeren/uitzetten van validatietrajecten).
Controleren en beoordelen van Good Practices-documenten (logboeken, batchrecords).
Beheren en actueel houden van het kwaliteitssysteem.
Deelnemen aan/uitvoeren van externe en interne audits

Wie ben jij?
•

•
•
•
•

Je hebt een al dan niet afgeronde HBO-opleiding, bijvoorbeeld in de richting van Life
Sciences, Chemie, Farmakunde of Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek of je
hebt een MBO-opleiding met enige jaren ervaring in een technische richting;
Je hebt de ambitie om alles te leren over Quality Assurance in een farmaceutisch
bedrijf;
Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
Je hebt kennis van Word en Excel;
Je hebt een kritisch en onderzoekend vermogen.

Meer informatie of wil je reageren?
Voor meer informatie over de inhoud van deze vacature kun je contact opnemen met 0612508088 (Jur Gerritsen / Alwayn Bacas).

Sollicitaties voorzien van je cv en een korte motivatie kun je richten aan
career@bedrocan.com.

