
page 1/2

BioConnection B.V.  |  Pivot Park  Kloosterstraat 9, Oss  |  The Netherlands  |   +31(0) 412 637 937  |   contact@bioconnection.eu  |  www.bioconnection.eu

Als Program Manager binnen BioConnection ben je verantwoordelijk voor het succesvol verloop van je eigen portfolio van 
klantprojecten.  Deze projecten zijn gericht op de productie van steriele (bio)farmaceutische geneesmiddelen voor klinisch onderzoek 
of voor de commerciële markt. De groeiende afdeling Program Management bestaat momenteel uit 6 personen en neemt een centrale 
positie in als aanspreekpunt voor de projectteamleden, afkomstig vanuit de eigen organisatie en daarbuiten (klanten, partners). De 
Program Manager leidt deze multidisciplinaire teams binnen een uitdagende GMP werkomgeving. Daarmee ondersteunen wij onze 
klanten om de kwaliteit van leven bij patiënten met levensbedreigende ziektes te verbeteren.

Voor de afdeling Program Management zoeken wij een gedreven Program Manager met kennis en ervaring binnen de farmaceutische 
industrie/life sciences en met inzicht en doorzettingsvermogen om complexe programma’s voor onze klanten naar een succes te leiden 
om daarmee de verdere groei van onze klanten en onze dynamische organisatie te realiseren. 

WAT JIJ GAAT DOEN
• Aansturen van je eigen contract manufacturing projecten binnen je klantprogramma’s
• Opleveren van je projecten binnen de randvoorwaarden tijd, budget, en conform de wensen van je klant en de eisen van de 

GMP regelgeving. Dit bereik je door intensieve samenwerking en afstemming met onze interne afdelingen Quality, Operations, 
Development en Material Management en met onze externe netwerkpartners

• Afstemmen van budget en tijdsplanning met de interne organisatie en externe leveranciers
• Voorzitten van efficiënte en resultaatgerichte projectbesprekingen met klanten en netwerkpartners
• Analyseren en anticiperen op risico’s en/of escalaties in samenwerking met je projectteam
• Opbouwen en onderhouden van klantenrelaties gedurende de doorloop van het programma, zodat vervolgprojecten van jouw 

klanten door je inzet en begeleiding bij BioConnection landen: Warme acquisitie. 
• Schrijven van duidelijke offertes voor klanten met afstemming van interne stakeholders
• Bijdrage leveren aan het verbeteren en verder professionaliseren van werkprocessen rondom program management. 
• Rapporteren aan de Director Program Management

WIJ VRAGEN
• Het vermogen om tegelijkertijd meerdere projectteams te leiden 
• Een verbindende leider die teamleden voor een project kan aantrekken, motiveren, monitoren en evalueren
• Een resultaatgerichte mindset met een rustgevend maar standvastig karakter onder uitdagende en tijd-kritische omstandigheden
• Een helikopter view om niet te verzanden in de details (daarvoor zijn de experts in je team)
• Het vermogen om continu te kunnen schakelen tussen verschillende complexe projecten in verschillende stadia 
• Sterke communicatieve en sociale vaardigheden gericht op samenwerking, in staat om diplomatiek en bemiddelend conflicten 

op te lossen 
• Een professionele instelling om klantrelaties op te bouwen en te behouden op basis van vertrouwen
• Een commerciële instelling bij het uitbreiden van services of verkopen van nieuwe projecten aan je bestaande klantrelaties
• Goede kennis van de (bio)farmaceutische industrie, bij voorkeur met ervaring op het gebied van CMC en parenterale medicijn productie
• Aantoonbare ervaring van project management 
• Opleidingsniveau: BSc/MSc in Life Sciences, Chemistry, Pharmacy of vergelijkbaar, met tenminste 5 jaar relevante werkervaring 

in de biotech/pharma service industrie
• Beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift op B2/C1 niveau is essentieel, kennis van de Nederlandse taal (B1) is zeer 

wenselijk voor een efficiënte samenwerking met andere afdelingen
• Plezier en voldoening bij het oplossen van complexe puzzels
• Het vermogen om te relativeren en een gezonde dosis humor 

WIJ BIEDEN
• Een aanstelling voor 32-40 uur per week 
• Marktconforme salariëring en pensioenregeling 
• Secundaire voorwaarden zoals 30 vakantiedagen (obv ft dienstverband), een bonusregeling en volop mogelijkheden voor 

opleiding en ontwikkeling

VACATURE BC 2302

PROGRAM MANAGER
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WIJ ZIJN
BioConnection is gespecialiseerd in contract manufacturing en services gericht op de ontwikkeling en productie van steriele (bio)
farmaceutische geneesmiddelen, via het afvullen in vials en spuiten.  De geneesmiddelen worden door BioConnection gefabriceerd 
voor klinisch onderzoek of voor de commerciële markt. De API wordt hierbij veelal door onze klanten aangeleverd. BioConnection 
heeft een sterke focus op kwaliteit hetgeen wordt bevestigd door 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. 
BC2302 / Program Manager. Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Marco Jaspers, Director Program 
Management (0412-846 032).

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.
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