
 

Junior Validation Engineer 
 

Binnen ons multidisciplinaire team van engineers (8 personen) zijn wij op zoek naar (bij voorkeur) fulltime versterking. Als 
Junior Validation Engineer met affiniteit met GxP, reageer jij (man/vrouw) op een afwisselende technische functie met 
eigen verantwoordelijkheden binnen ons (farmaceutisch) bedrijf. Je gaat nauw samenwerken met de Validation Manager 
om de periodieke validatie van de equipment onder de knie te krijgen en op den duur zal je steeds meer taken zelfstandig 
op gaan pakken, dit alles binnen een enthousiast team. Lijkt je dat wat? Lees dan snel verder! 
 
Wat jij gaat doen: 
• Medeverantwoordelijk voor het beschikbaar houden en stellen van gekwalificeerde apparatuur 
• Medeverantwoordelijk voor de optimalisatie van productieprocessen en apparatuur 
• Archivering van alle kwalificatie en technische documentatie conform geldende GMP-regelgeving 
• Het opstellen van protocollen en instructies in overleg met de Validation Manager, QA en de Manager Engineering 
• Het actief bijhouden van technische ontwikkelingen en kennis 
• Rapporteert aan de Validation Manager 
 
Wij vragen: 
• MBO+/HBO werk- en denkniveau en een technische achtergrond  
• kennis van GxP of GMP en ervaring in de farmaceutische industrie  
• kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn 
• innovatief vermogen/gedrevenheid om te verbeteren 
• goede samenwerking skills 
• goede communicatieve vaardigheden 
• beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal in woord en geschrift 
• een VOG (aanvraag maakt onderdeel uit van de selectieprocedure) 
 
Wij bieden: 
• Marktconforme salariëring en secundaire voorwaarden zoals 30 vakantiedagen op fulltime basis 
• Een bonus- en pensioenregeling 
• Volop mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling  
• Maar bovenal een prettige werksfeer! 
 
Wij zijn: 
BioConnection is gespecialiseerd in contract manufacturing en services gericht op de ontwikkeling en productie van steriele 
(bio)farmaceutische geneesmiddelen, zoals het afvullen in vials en spuiten en vriesdrogen voor zowel klinische 
onderzoeksmaterialen als commerciële productie. BioConnection heeft een sterke focus op kwaliteit wat zich laat zien in 
onze EMA en FDA-goedkeuring van onze productiefaciliteit. Wij voegen waarde toe aan onze klantprojecten door middel 
van onze expertise, toewijding, klantgerichtheid en flexibiliteit.  Meer informatie vind je op onze website.  
 
Solliciteren 
Ben je enthousiast over deze functie binnen BioConnection en herken je de uitdagingen die het werken binnen een jonge 
en groeiende organisatie met zich meebrengen? Stuur dan jouw motivatie en curriculum vitae naar Dana Kalasek via 
vacatures@bioconnection.eu  o.v.v. BC2123 Junior Validation Engineer. Als je meer informatie wil over de vacature kun je 
contact opnemen met Niels Foolen op 0412-801873. 
  


