Functie: Jr.Sr. BioTechnician
Part-time of fulltime
Location: Brabant

Voor onze vestigingen in Zuidoost-Brabant zijn wij op zoek naar
meerdere (Jr.Sr.) Biotechnici.
De functie:

Als Biotechnicus bij Pharming draag je bij aan een breed scala aan werkzaamheden binnen de
dierfaciliteit. Dit houdt in dat je o.a. de dagelijkse en terugkerende werkzaamheden zoals verzorging, fok,
gezondheidsmonitoring van de dieren verzorgt.
En de schoonmaak, data rapportage en diverse bijkomende administratieve werkzaamheden uitvoert.
Een erg belangrijk aspect is het uitvoeren van de werkzaamheden met oog op dierenwelzijn en conform
veiligheids-, en kwaliteitssystemen
Uw profiel:

Enthousiast, aanpakker, accuraat, kwaliteitsgericht, verantwoordelijkheidsgevoel en een teamplayer.
Opleiding:

•

•
•
•

Afgeronde opleiding MBO-Paraveterinair & Biotechniek, MBO-Proefdierverzorging of
vergelijkbare opleiding,
In bezit van Artikel 12 van de Wet op de Dierproeven of artikel 13f WOD,
Goede beheersing van de Nederlandse taal (mondeling en in geschrift),
Basis kennis van de Engelse taal (mondeling en in geschrift).

Ons Team werkt als een team met de gedrags- en omgansgnorm R.E.S.P.E.C.T. :
Ik zal/I shall:
•
•
•
•
•
•
•

be Responsible for all my actions;
show Empathy without feeling sorry for you;
Step-up to the plate and deliver;
be Pro-active with addressing issues;
Empower everyone I work with;
give my Commitment and "walk-the-talk";
give and expect Transparency in all my dealings.

Al onze Biotechnici moeten zich comfortabel voelen met de bovenstaande gedragscode en deze naleven.
Wij bieden:

o
o
o
o
o
o

Wij bieden jou afwisselend werk, structuur en regelmaat in een jong team.
Een marktconform salaris,
8,33% vakantiegeld per jaar
Goede reiskosten regeling
Opleidingsmogelijkheden
Royale weekenddienstenvergoeding/compensatieregeling

Meer informatie en solliciteren:

Voor meer informatie over deze vacature kan je ons mailen: HR-EU@pharming.com.
Herken jij je in het hierboven omschreven profiel? Dan ben jij de biotechnicus die we zoeken!
Heb je interesse in bovenstaande functie, dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren. Je kan je
motivatiebrief en CV mailen naar Vacatures@pharming.com

