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Binnen Operations bij de Service Groep zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s voor de functie: Medewerker Reiniging & Desinfectie. Kern 
van deze functie is het verzorgen van alle voorkomende service gerelateerde werkzaamheden waarbij de schoonmaak van de clean 
rooms de hoofdtaak is. Naast deze schoonmaak zijn er diverse nevenwerkzaamheden zoals, verzorgen kleding voorraad, en assisteren bij 
meerdere service gerichte werkzaamheden.

Het is voor ons belangrijk dat er proactief gewerkt wordt en de nieuwe collega zich net als de overige teamleden verantwoordelijk voelt 
voor de klussen die we te klaren hebben. Flexibiliteit ten aanzien van werkzaamheden en werktijden (als het druk is en de opdracht moet 
af) zijn voor ons erg belangrijk. Voor deze functie wordt gezocht naar een zelfstandige, medewerk(st)er die zich snel de werkwijze en 
activiteiten binnen onze productie omgeving eigen kan maken. Naast goed technisch/analytisch inzicht en het nauwkeurig kunnen 
werken wordt een grote mate van zelfstandigheid gevraagd. Kennis van en ervaring binnen de farmaceutische industrie is een pre.    

WAT JIJ GAAT DOEN
• Clean room schoonmaak
• Meewerken en toezicht op clean room schoonmaak uitgevoerd door externe partij
• Verzorgen kleding voorraad, logistieke handelingen schone en vuile clean room kleding
• Actief meedenken ter verbetering van procedures
• Alle service gerelateerde werkzaamheden
• Hand- en spandiensten ten behoeve van productiewerkzaamheden

WIJ VRAGEN
• Ervaring of affiniteit met het werken binnen de farmaceutische industrie.
• Een oog voor detail en een hoge standaard ten aanzien van kwaliteit en veiligheid.
• Een aanpakker die in staat is om zowel zelfstandig als in teamverband te functioneren.
• Servicegerichtheid
• Bereidheid om werktijden flexibel in te vullen, waaronder incidenteel tot 19.00 uur
• In staat om met veranderingen (in een dynamische omgeving) om te gaan
• In staat om op adequate wijze feedback te geven en te ontvangen
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

WIJ BIEDEN
• Marktconforme salariëring en secundaire voorwaarden zoals 30 vakantiedagen op fulltime basis en een bonusregeling.
• Volop mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling
• Een marktconforme pensioenregeling 
• En 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  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 voor naar HR manager Dana Kalasek  
vacatures@bioconnection.eu o.v.v. BC 2209. Als je meer informatie wil over de vacature kun je contact opnemen Henny Lagarde op 
telefoonnummer 0412-801888.

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 2209

MEDEWERKER REINIGING & DESINFECTIE  
(20-40 UUR)
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