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

Teamleader
Locatie: Noord-Brabant (oost)
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 Teamleader 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 (oost). Op beide locaties wordt onder GMP en BQS gewerkt. Op dit
moment werken er in totaal 30 FTE.
Doel van de functie:
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 & 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:
Opleiding
• Afgeronde opleiding MBO-Dierenartsassistent, MBO-Paravetinair, MBO-Biotechniek, MBOProefdierverzorging of vergelijkbare opleiding.
• In bezit van artikel 12/13F van de Wet op de Dierproeven t.a.v. bevoegdheid om te werken
met proefdieren.
Ervaring
• Minimaal 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie binnen een dierenlaboratorium van
een (bio)farmaceutische organisatie
• Leidinggevende ervaring

Aanvullende training & kennis
• Kennis van kwaliteitseisen voor proefdierfaciliteiten
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
Oganisatie- en teamcultuur:
Ons team fungeert als een team met R.E.S.P.E.C.T. :
• be Responsible in 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.
Meer informatie:
Voor meer informatie over deze vacature kun je een e-mail sturen aan HR-EU@pharming.com.
Solliciteren:
Je kunt solliciteren per email: vacatures@pharmig.com
t.a.v. Linda Annokkee

For all recruitment agencies: don’t call us, we call you!

