PCS organiseert de training

GMP voor het
Middenkader
Trainingsdata: 30 oktober t/m 1 november 2018
2 april t/m 4 april 2019
Een 3 daagse training, speciaal ontwikkeld voor het middenkader om een duidelijk overzicht en uitleg
van GMP richtlijnen te bieden.

De motivatie en het inzicht van werknemers op middenkaderniveau speelt een belangrijke
rol bij kwaliteitsbeheersing binnen de farmaceutische industrie. Juist deze groep wordt vaak
intensief betrokken bij het opzetten, verbeteren en toepassen van kwaliteitssystemen.
Deze beproefde training is erop gericht dit middenkader inhoudelijk overzicht te bieden
van de belangrijkste aspecten van kwaliteitsbeheersing binnen de farmaceutische industrie.
Uiteraard is ook dit jaar de inhoud van de cursus
aangepast aan de meest recente ontwikkelingen op
het gebied van GMP met betrekking tot de wijzigingen
in de Europese en Amerikaanse richtlijnen die hebben
plaatsgevonden in het afgelopen jaar en verwacht
worden in het komend jaar.

“Deze training biedt overzicht van de
belangrijkste aspecten van kwaliteitsbeheersing.”

Inschrijven?
Dat kan via de website
www.pcs-nl.com of
stuur een e-mail naar
trainingen@pcs-nl.com

GMP voor het Middenkader
Doelgroep:
GMP voor het Middenkader is een praktijkgerichte training, bedoeld voor personeel van het
middenkaderniveau, welke zich bezighoudt met productie, kwaliteitscontrole of daaraan
verbonden werkzaamheden binnen de farmaceutische industrie. Ook degenen die behoefte
hebben aan een duidelijk overzicht en uitleg van GMP richtlijnen zullen deze training als
zinvol ervaren.
Leerdoelen:
•	Inzicht in het belang en essentie van GMP door gedegen overzicht van GMP
wet- en regelgeving.
•	Handvatten voor praktische implementatie van GMP m.b.v. Quality Culture.
•	Hoe effectief om te gaan met de specifieke positie van het middenkader in
een farmaceutische organisatie.
Resultaten van een gedegen begrip van GMP richtlijnen:
• GMP is eenvoudiger te interpreteren en vertalen naar de praktijk.
• Inzicht in ’“gaps” binnen de eigen organisatie.
•	Bewustwording van het belang van GMP in de dagelijkse
werkzaamheden.

e1.795,ex btw
Aan bod komen onder andere:
3 	Wet en regelgeving.
3 	Kwaliteitssystemen.
3 	Documentatie en Data Integriteit.
3 	Grondstoffen en API’s.
3 	Farmaceutisch produceren
(incl. verpakken).
3 	Validaties.
3 	Opslag en Distributie.
3 	Inspecties in de farmaceutische
industrie.
3 	De mens in GMP.
3 	GMP in de eigen praktijk.

Raadpleeg onze website www.pcs-nl.com of mail
naar trainingen@pcs-nl.com voor meer informatie,
inschrijvingen en algemene voorwaarden.

Training: 	GMP voor het middenkader
Data:
30 oktober t/m 1 november 2018
en 2 april t/m 4 april 2019 (3 daags)
Tijd:
09.00 - 17.30 uur
Locatie: 	Hotel Mitland, Utrecht
Kosten: e1.795,- ex btw
Inclusief diner na de 2e cursus dag!
Inschrijven via trainingen@pcs-nl.com
schrijf je nu in!

Graag tot ziens op de training!
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