Functieomschrijving Junior GMP/GDP Consultant
Wij zijn per direct op zoek naar een junior GMP/GDP consultant.
Pharmaceutical Consultancy Services (PCS) is een gerenommeerd farmaceutisch consultancy en
trainingsbureau in Woerden, actief in zowel Nederland als in het buitenland.
Wij zijn een groeiend bedrijf waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en waarin gedrevenheid en
samenwerken van belang zijn.
Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een junior GMP/GDP consultant die in binnen‐ en
buitenland consultancy opdrachten, training en audits op een praktische en efficiënte wijze
ondersteunt. Als junior GMP/GDP consultant ben je onder andere verantwoordelijk voor het
uitvoeren van audits, het opzetten van kwaliteitssystemen en het bijhouden van de meest recente
ontwikkelingen in de regelgeving. Als ondersteunend trainer deel je je kennis en ervaring met de
industrie tijdens PCS trainingen.
Verder ben je verantwoordelijk voor:







Het zelfstandig managen van (kleinere) projecten
Het bewaken van deadlines
Het schrijven van kwaliteitssysteem‐documentatie
Ondersteunen van andere auditors, trainers en consultants in het veld
Bijdragen leveren aan de informatievoorziening naar de industrie waaronder; guideline
updates, blog‐posts en video’s
Het maken van trainingsmateriaal voor PCS trainingen op basis van je expertise

Wat bieden wij:









Een afwisselende werkomgeving
Vrijheid om je werkzaamheden en tijden flexibel in te richten
Je maakt onderdeel uit van een groeiend bedrijf, er is ruimte om extra
verantwoordelijkheden en uitdagingen aan te pakken
Een start‐salaris tussen de € 2500 en € 2750 bruto per maand op basis van een 40‐urige
werkweek
Een contract voor 32 tot 40 uur
Reiskostenvergoeding
20 vakantie dagen op basis van een 40‐urige werkweek
Na 24 maanden mogelijkheid tot een vast dienstverband

Functie‐eisen:









Uistekende kennis van Microsoft Office, met name; Word, Excel en PowerPoint.
Minimaal 10 jaar ervaring in de farmaceutische industrie; in zowel de productie‐ als
kwaliteitsafdelingen.
Goede kennis van de EudraLex Volume IV.
MBO (plus) denk‐ en werkniveau.
Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie in de Nederlandse en Engelse taal.
Competenties: organisatietalent, samenwerken, doorzettingsvermogen, analytisch,
zorgvuldig, communicatief vaardig, representatief, zelfstandig, verantwoordelijkheidsgevoel
en gestructureerd.
Geen 9‐tot‐5 mentaliteit en een bereidheid tot reizen naar continenten als Azië, Afrika en
Amerika.

Ben jij een teamplayer met doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel die zelfstandig
en in teamverband uitdagende projecten tot een goed resultaat kunt brengen? Dan zijn wij op zoek
naar jou!
Stuur je sollicitatiebrief met persoonlijke motivatie, inclusief CV naar Julian Koster.
E‐mail: julian.koster@pcs‐nl.com
Telefoon: 0182503280

