
 
 

 

Introductie: 
Pharming Group N.V. ontwikkelt innovatieve eiwit therapieen voor de behandeling van genetische 

aandoeningen. Het bedrijf zit in verschillende fases van wetenschappelijke, technologische en nieuwe 

product ontwikkeling met de bijhorende commerciele “roll-out”. Het bedrijf is relatief klein (momenteel 

ongeveer 180 werknemers internationaal) en groeit snel. Momenteel zoeken wij dan ook voor onze 

productielocatie een: 

Teamleader 
 

Functieomschrijving: 
Onderdeel van Pharming B.V. is Broekman instituut B.V., deze afdeling is verantwoordelijk voor 

productie van melk van transgene dieren. Broekman instituut B.V. bestaat uit 2 locaties en beiden zijn 

gevestigd in Noord-Brabant. Op beide locaties wordt onder GMP en BQS gewerkt. Op dit moment 

werken er in totaal 30 FTE. 

De Teamleader draagt zorg voor een breed scala aan werkzaamheden binnen het Broekman Instituut 

BV, waarin biotechnische handelingen en sturing geven aan de teams centraal staat. 

Taken en verantwoordelijkheden: 

• Directe aansturing van de teams 

• Plannen en coördineren van de uitvoering van fok, melken en skimmen voor productie 

• Personele bezetting: bewaken van goede verdeling en inzet 

• Controle op adequate uitvoering van de kwaliteitschecks, registraties, gebruik equipment en 
systemen (conform basis kwaliteitssysteem c.q. GMP) 

• Verantwoordelijk voor aansturing van schoonmakers 

• Verrichten van routine werkzaamheden zoals verzorgen, melken, skimmen, fokken, 
rapportage, controle en revisie procedures, schrijven deviaties, logistiek, eigen speciale taken 
en administratie.  

• Uitvoeren van de werkzaamheden conform veiligheids-, basis kwaliteitssysteem en GMP-
voorschriften. 

• Sollicitanten screenen  

• Sollicitatiegesprekken voeren 
 

Functie-eisen: 

• Afgeronde opleiding MBO-Dierenartsassistent, MBO-Paravetinair, MBO-Biotechniek, MBO-
Proefdierverzorging of vergelijkbare opleiding. 

• In bezit van artikel 12/13F van de Wet op de Dierproeven t.a.v. bevoegdheid om te werken 
met proefdieren. 

• Kennis van kwaliteitseisen voor proefdierfaciliteiten 

• Minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie binnen een dierenlaboratorium van 
een (bio)farmaceutische organisatie 

• Leidinggevende ervaring 
 

 
Vaardigheden: 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 



 
• Communicatief sterk 

• Coachende vaardigheden 

• Nauwkeurig en kritisch 

 
Heb je interesse? Mail je CV en motivatiebrief naar: vacatures@pharming.com 
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