Manager Productie
Rapporteert aan:
Geeft leiding aan:
Contract:

Director Technical Operations
15 FTE per locatie
Voltijd

Introductie
Pharming Group N.V. ontwikkelt innovatieve eiwittherapeutica voor de behandeling van genetische
aandoeningen.
Op dit moment is het bedrijf samengesteld voor verdere wetenschap, technologie en ontwikkeling van
nieuwe producten en commerciële roll-out. Het bedrijf is klein (ongeveer 175 werknemers,
internationaal gevestigd) en ondernemend. De Manager Productie moet passen in
een
organisatiecultuur waar integriteit, ondernemerschap en flexibiliteit kerncompetenties zijn.
De productie faciliteiten, verantwoordelijk voor het produceren van melk van transgene konijnen, zijn
gehuisvest op 2 locaties in Noord-Brabant. Op beide locaties wordt onder GMP en met een ander
relevant kwaliteitssyteem gewerkt. Op dit moment werken er in totaal 30 productiemedewerkersen
wij zijn per locatie op zoek naar een Manager Productie.
Als Manager Productie ben je verantwoordelijk voor het volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je gaat leidinggeven aan de teamleiders en coachen en motiveren van de
productiemedewerkers;
Je creërt overzicht, brengt structuur aan en je zorgt ervoor dat zaken geregeld worden;
Je bent verantwoordelijk voor het bouwenvan je team, met daarbij het mede werven en
selecteren van nieuwe medewerkers;
Je zorgt ervoor dat de jaarlijkse productie doelstellingen gehaald worden en dat de
konijnenkolonie op peil blijft.;
Je zorgt ervoor dat de voorschriften op het gebied van dierenwelzijn en veiligheid en worden
nageleefd en worden bijgehouden;
Je bewaakt de kwaliteit en borging van GMP;
Je verbetert de huidige productieprocessen met behoudt vankwaliteit, efficientie en
robuustheid in samenwerking met ondersteunende disciplines binnen het bedrijf;
Je bent eerste aanspreekpunt van interne en externe audits die op de faciliteit plaatsvinden en
neemt ook deel aan audits van externe partijen;
Je bewaakt de productievoortgang, stelt prioriteiten en je durft beslissingen te nemen.
Voorzitten van en deelnemen aan diverse overlegvormen zoals werkoverleg, productie- en
planningsoverleggen en kwaliteitsoverleggen;
Je zorgt voor budget van je faciliteit en bewaking van het budget.

Opleiding:
•

Relevante HBO (+) werk-en denkniveau met minimaal 5-10 jaar ervaring in de farmaceutische
of food industrie in een leidinggevende functie.

Additionele ervaring:
•
•
•
•
•

Ervaring in het creëren van teams;
Ervaring binnen een vergelijkbare productieorganisatie is een must evenals kennis van GMP.
Ervaring in het inzichtelijk maken en optimaliseren van processen is een pré;
Kennis van inhoud met betrekking tot artikel 12 van de Wet op de Dierproeven is een pré.
Zeer goede Engelse en Nederlandse mondelinge en schriftelijke vaardigheden

Organisatie en team cultuur
Ons team fungeert als een team met R.E.S.P.E.C.T. :
• Responsibility
• Empathy
• Step-up
• Pro-activity
• Empower
• Commitment
• Transparency

