Pharming Group N.V. ontwikkelt innovatieve eiwittherapeutica voor de behandeling van
genetische aandoeningen.

Manager Productie
Locatie: Noord-Brabant
Fulltime functie

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
155 werknemers, internationaal gevestigd) en ondernemend. De Manager Productie moet
passen in een organisatiecultuur waar integriteit, ondernemerschap en flexibiliteit
kerncompetenties zijn.
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 met een
ander relevant kwaliteitssyteem gewerkt. Op dit moment werken er in totaal 30 FTE. Voor
beide locaties zijn wij op zoek naar een manager productie.
Algemeen doel van de functie:
Als manager productie ben je verantwoordelijk voor de productie van start materiaal volgens
de juiste kwaliteitseisen. Gebaseerd op dagelijks contact met de werkvloer en visueel
management ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de geplande productie, het
ontwikkelen van je team en structureel oplossen van problemen. Per site geeft je leiding aan
+/-15 FTE. Je hebt oog voor talent, kunt mensen motiveren/enthousiasmeren en stimuleert
persoonlijke ontwikkeling. Je kan helder en duidelijk communiceren binnen het team en en de
gehele organisatie. Je bent naast een talentvolle people manager ook sterk gericht op het
analyseren en optimaliseren van technische en organisatorische productieprocessen.
Taken en verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•

Realiseren van een veilige en compliant productie omgeving;
Aansturen, ondersteunen en trainen/coachen van de productiemedewerkers en de
bijbehorende people management activiteiten;
Onderhouden en continu verbeteren van de huidige productieprocessen m.b.t.
kwaliteit, techniek in samenwerking met ondersteunende disciplines binnen BME en
Pharming;
In staat om sturing en richting te geven aan een groep medewerkers en ze te
motiveren en coachen naar toenemende zelfstandigheid;
In staat zijn om pioriteiten te stellen en ook onder tijdsdruk een juiste afweging te
kunnen maken;

•
•
•
•
•
•

Je zorgt ervoor dat de jaarlijkse productie doelstellingen gehaald worden;
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 van kwaliteit, 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;
Budgettering van productie en bewaking van budget.

Opleiding:
•

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

Additionele ervaring en vaardigheden:
•
•

•
•

Ervaring in het creëren van teams;
Ervaring binnen een vergelijkbare productieorganisatie is een must evenals kennis van
GMP;
Kennis van inhoud met betrekking tot artikel 12 van de Wet op de Dierproeven is en
pre;
Project management vaardigheden;
Zeer goede engelse 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
• Transparancy
Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u een email sturen aan HR-EU@pharming.com.
Solliciteren:
U kunt solliciteren via: vacatures@pharming.com
t.a.v. Linda Annokkee
For all recruitment agencies: don’t call us, we call you!

