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Binnen ons Warehouse team, welke momenteel bestaat uit 6 personen, zijn wij op zoek naar (bij voorkeur) fulltime versterking. Als 
Allround Warehouse Medewerker reageer jij (man/vrouw), op een afwisselende functie binnen ons (farmaceutisch) Warehouse met je 
eigen verantwoordelijkheden. Je gaat nauw samenwerken binnen een enthousiast team. 
Lijkt je dat wat? Lees dan snel verder!

WAT JIJ GAAT DOEN
• Ontvangst van geleverde goederen;
• Controleren van de geleverde goederen en uitvoeren van de kwalitatieve en kwantitatieve controle;
• Opslaan van de producten op de daarvoor bestemde magazijnlocaties;
• Uitgifte goederen: selecteren van de door de klanten gewenste goederen zodat de klant tijdig over de gewenste goederen kan 

beschikken;
• Bijhouden van de gegevens in het voorraadsysteem;
• Uitvoeren en verificatie van weegwerkzaamheden;
• Toezien op veilig vervoer van uitgegeven goederen;
• Uitvoeren van (handmatige) verpakkingswerkzaamheden;
• Beheren, controleren en aanvullen van de voorraden van de productieafdeling;

WIJ VRAGEN
• Mbo werk- en denkniveau met logistieke kennis;
• Ervaring of affiniteit met werken binnen de farmaceutische industrie;
• Oog voor detail en een hoge standaard ten aanzien van kwaliteit en veiligheid;
• In staat om zowel zelfstandig als in teamverband te functioneren;
• Klantvriendelijk, servicegericht en proactief;
• In staat om met veranderingen (in een dynamische omgeving) om te gaan;
• In staat om op adequate wijze feedback te geven en te ontvangen;
• Beheersing van de Nederlandse taal. Engels is een pré;
• Kennis van en vaardig met Excel en Word;
• Ervaring of affiniteit met Warehouse Management Systemen;
• Enige ervaring of interesse in een farmaceutisch magazijn/warehouse omgeving;
• Een VOG (aanvraag maakt onderdeel uit van de selectieprocedure)

WIJ BIEDEN
• Een aanstelling voor 40 uur per week
• Marktconforme salariëring en secundaire voorwaarden zoals 30 vakantiedagen op fulltime basis
• Een bonus en marktconforme 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 vacatures@bioconnection.eu o.v.v. BC 2201 / 
Operator Warehouse. Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Okan Özkanli (06-55378433).

ACQUISITIE WORDT NIET OP PRIJS GESTELD
Cv’s die worden aangeleverd door uitzend-, detachering- of w&s bureaus aan werknemers van BioConnection zonder dat er vooraf een getekende samenwerkings-
overeenkomst is gesloten, worden gezien als eigendom van onze organisatie. Er zullen dan ook geen kosten worden betaald aan dit bureau, mocht een kandidaat 
worden aangenomen door onze organisatie, aangezien er vooraf geen getekende overeenkomst is gesloten.

VACATURE BC 2201

OPERATOR WAREHOUSE
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