BioConnection
Sinds haar oprichting meer dan 13 jaar geleden heeft BioConnection B.V. (Oss, Nederland) een sterke reputatie
opgebouwd op het gebied van diensten met betrekking tot contract services en manufacturing gericht op de
ontwikkeling en productie van steriele(bio)farmaceutische geneesmiddelen. Eigen productie activiteiten worden
verzorgd vanuit onze State-of-Art faciliteit in Oss. Deze faciliteit is bij uitstek geschikt voor kleine tot
middelgrote producties voor zowel klinische onderzoeksmaterialen als ook voor commerciële productie. Onze
diensten zijn gericht op Drug Product Development; Fill & Finish; vriesdrogen en een grote verscheidenheid
aan Drug Product ondersteunende diensten. BioConnection levert aan Biotech- en Pharma bedrijven
wereldwijd. BioConnection heeft een sterke focus op kwaliteit wat zich laat zien in onze EMA en FDA
goedkeuring van onze productie faciliteit. Wij voegen waarde toe aan onze klantprojecten door middel van onze
expertise, toewijding, klantgerichtheid en flexibiliteit.
BioConnection is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde collega’s om bij te dragen aan de verdere groei
van het bedrijf.
In de engineers groep welke momenteel bestaat uit een 5-tal personen komt een functie beschikbaar als
Production Engineer. De rol van deze functie is het beschikbaar stellen en houden van productie systemen. In
overleg met het management team en de klanten worden investeringsprojecten geïnitieerd en als
projectmanager uitgevoerd aan de hand van vooraf opgestelde gebruikers specificaties. Apparatuur wordt
opgeleverd conform geldende GMP richtlijnen en in gekwalificeerde staat gehouden.
Voor de functie van Production Engineer wordt gezocht naar een zelfstandige, proactieve medewerker die zich
snel de werkwijze en activiteiten binnen onze productie omgeving eigen kan maken. Naast goed technisch
inzicht en het nauwkeurig kunnen werken wordt een grote mate van zelfstandigheid gevraagd. Kennis van en
ervaring binnen de farmaceutische industrie is een pre.

De functie “Production Engineer” (fulltime / 40 uur)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het opstellen van standaard operating procedures en werk instructies
Het trainen van operators en engineers op nieuwe apparatuur en werkwijzen
Het beschikbaar stellen en houden van gekwalificeerde apparatuur
Optimalisatie van productieprocessen en apparatuur
In overleg met klanten zorgen voor de apparatuur nodig voor productie
Analyse van oorzaken bij problemen aan productie apparatuur en –processen
Participatie in projecten als technische kennisdrager
Verantwoordelijk voor de beoordeling / uitvoering van de aseptische proces simulatie
Het actief bijhouden van technische ontwikkelingen en kennis
Rapporteert aan de Director Operations

Wij vragen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO werk-/denkniveau met een technische achtergrond (voorkeur WTB, procestechnoloog, CT)
Relevante werkervaring: minimaal 3 jaar
Innovatief vermogen/gedrevenheid om te verbeteren
In staat het grote geheel te overzien
Teamworker
Kennis en ervaring met projectmanagement
Kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn
Goede mondelinge communicatie
Beheersing van Engelse taal (spreken en lezen) en bij voorkeur ook Duits (spreken en lezen)

Solliciteren
Ben je enthousiast over deze functie binnen BioConnection en herken je de uitdagingen die het werken binnen een jong
en groeiende organisatie met zich meebrengen? Stuur dan jouw motivatie en curriculum vitae naar Dana Kalasek
vacatures@bioconnection.eu o.v.v. BC1904. Als je meer informatie wil over de vacature kun je contact opnemen met
Rob van Rooij op 06-23519269.
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