
          

Junior Klinisch Farmaceutisch Analist (locatie Oost en West) 

 32 – 36 uur 

 

 

Functieomschrijving 

Wil jij een bijdrage leveren aan onze ziekenhuisapotheek? 

 

Als junior analist ben je werkzaam op de farmaceutische controle van het laboratorium van de 

ziekenhuisapotheek. Op deze werkplek worden grondstoffen, verpakkingsmaterialen, 

dialysevloeistoffen, radiofarmaca en door de apotheek bereide geneesmiddelen gekeurd volgens het 

kwaliteitssysteem GMP-z. De gebruikte technieken zijn o.a. HPLC, UV-VIS, FTIR, titrimetrie, en 

fysisch chemische testen. Er worden tevens microbiologische controles uitgevoerd ter controle van 

ruimtes en geneesmiddelen.  

 

Werkomgeving 

Je gaat werken in onze vernieuwde ziekenhuisapotheek. De ziekenhuisapotheek is actief op het 

gebied van logistiek, bereidingen, laboratorium, informatisering en automatisering, radiofarmacie, 

onderwijs en onderzoek. De ziekenhuisapotheek is een dynamische werkomgeving met ca. 70 

werknemers, het laboratorium vormt hierbinnen een groep van 13 analisten.  

Het geheel vernieuwde laboratorium van de ziekenhuisapotheek verricht analyses voor 

bloedspiegelbepalingen, toxicologie en geneesmiddelencontrole. Bij bloedspiegelbepalingen en 

toxicologie worden lichaamsvreemde stoffen geanalyseerd in lichaamsmaterialen.  

 

In jouw functie voor de geneesmiddelencontrole verricht je farmaceutische en microbiologische 

analyses en zorg je voor het vrijgeven van dialysevloeistoffen en radiofarmaca vóór toedienen. 

Hiernaast houd je je bezig met diverse kwaliteitsborgingswerkzaamheden.  

 

Je zult op zowel locatie Oost als West werkzaam zijn voor de radiofarmacie werkzaamheden.    

 

Functie-eisen 

 Je bent in het bezit van een afgeronde MLO-opleiding (richting analytische chemie). 

 Kennis en ervaring met GMP(-z), CCKL of ISO 15189 is een pre, alsmede een certificaat 

stralingshygiëne 5B.  



 Je hebt kennis over diverse analysetechnieken en relevante ontwikkelingen binnen het 

vakgebied. 

 Je hebt kennis van statistiek en validaties van methodes en/of apparatuur. 

 Je bent analytisch sterk en een kritisch denk- en werkvermogen. 

 Verder heb je een proactieve en flexibele werkhouding 

 

Wij bieden 

Wij bieden je een uitdagende baan in een prettige werkomgeving. Het betreft een functie voor 

bepaalde tijd voor in eerste instantie de duur van 1 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. 

Salariëring is op basis van de CAO ziekenhuizen, in FWG 45.  Bovendien bieden we je uitstekende 

arbeidsvoorwaarden en een goede reiskostenregeling conform de CAO Ziekenhuizen.  

 

Meer weten? 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jeroen den Burger, hoofdanalist, via 

het telefoonnummer 020- 5993947. 

 

Solliciteren 

Interesse? Wij ontvangen jouw sollicitatie graag  voor dinsdag 29 november via de vacature op 

www.werkenbijolvg.nl. 

 

 

 

 

http://www.werkenbijolvg.nl/

