Met jouw technische talent bijdragen aan de gezondheid van mensen? Een veelzijdige rol
vervullen bij een groot, groeiend, internationaal bedrijf? Tastbare producten creëren?
Samenwerken met een klein team collega’s in een goede sfeer? Dat kan met deze vacature bij
Apotex Nederland:

Operator Verpakkingslijnen
40 uur per week in 3- en daarna in 4-ploegendienst

Apotex Nederland als werkgever
Apotex Nederland, gevestigd in Leiden, maakt deel uit van de Aurobindo Groep, één van de grootste
generieke farmaceutische bedrijven ter wereld.
In Leiden richt Apotex zich op de productie, het verpakken en de verkoop van een kwalitatief hoogwaardig
assortiment geneesmiddelen.
De baan operator verpakkingslijnen
Apotex produceert geneesmiddelen in verschillende doseringen en formaten. Elk geneesmiddel heeft
een unieke verpakking. Als operator ben je een belangrijke schakel bij het verpakken van
geneesmiddelen. Zeker omdat jij op de verpakkingsafdeling de volgende werkzaamheden gaat
verrichten:
 De diverse blister- en verpakkingslijnen bedienen volgens plan.
 Bij kleine storingen slimme oplossingen bedenken (en toepassen).
 Ombouwen van machines.
 Samenwerken met collega’s in een klein team.
 Nauwkeurig en ordelijk te werk gaat volgens GMP regels en interne regelgeving.
 Zelfs de kleinste afwijkingen aan verpakkingen signaleren.
 De blisterlijn, machineonderdelen en productieruimtes schoonmaken.
 Verpakken van geneesmiddelen.
 Er naar streven om vastgestelde output te behalen.
De ideale operator verpakkingslijnen
Met technische affiniteit én de juiste instelling ben je al een heel eind op weg om van deze vacature je
nieuwe baan te maken. Maar om het plaatje compleet te maken, beschik je ook over:
 Enkele jaren werkervaring die je hebt opgedaan als machineoperator of procesoperator, het liefst
in een productieomgeving of farma-/foodbranche.
 Een mbo-werk- en -denkniveau.
 Een goede beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift.
 Uitstekende rekenvaardigheden.
 De nodige collegialiteit.
Het aanbod
Bij Apotex Nederland kun je als fulltime operator verpakkingslijnen rekenen op professionele
ondersteuning, waaronder een trainings-module en vaktechnische cursussen. Daarbovenop bieden we
je een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden waaronder een premievrij pensioen.
Wil je meer informatie?
Neem dan tijdens kantooruren contact op met een van de Packaging Supervisors, tel.: 071- 5243100.
Wanneer je belangstelling hebt voor deze vacature kun je een motivatie en cv sturen aan:
APOTEX NEDERLAND BV
t.a.v. Tinka Smith-Tolsma, HR sr officer/recruiter
E-mail: t.smith@aurobindo.com

