Aurobindo Pharma B.V. zoekt een

Artwork Coördinator
Fulltime dienstverband

Wegens groei is Aurobindo op zoek naar dé creatieve Artwork Coördinator.

Jouw functie
•

•
•
•
•
•
•

Je wordt verantwoordelijk voor het aanvragen, aanpassen en controleren van alle
farmaceutische verpakkingsmaterialen van de Aurobindo producten. Jouw inzicht en
overwegingen zorgen er uiteindelijk voor dat de lay-out van doosjes, etiketten, bijsluiters,
stripverpakkingen, etc. voldoet aan de interne en door de overheid vastgestelde regels
Goede communicatie met Artwork studio’s of leveranciers is van cruciaal belang om
nieuwe of gewijzigde producten goed en volgens planning op de markt te brengen
Je bent in staat om richtlijnen te hanteren, teksten goed te controleren en om te zetten
tot duidelijke verpakkingen
Je zorgt ervoor dat de verpakkingen op het juiste moment in de juiste vorm, met de juiste
bijsluiters en met jouw goedkeuring beschikbaar komen voor de markt
Je onderhoudt contact met collega’s van je eigen en van andere afdelingen om ervoor te
zorgen dat jouw eigen planning in lijn blijft met de introductie- en leveringsplanning van
de producten
Door de contacten met collega’s in bijvoorbeeld India, heeft deze functie een boeiend
internationaal aspect. Communicatie vindt plaats in het Nederlands en in het Engels.
Bij voorkeur ben je fulltime beschikbaar en woonachtig in het midden van Nederland.

Jouw profiel
Om succesvol te kunnen zijn in deze functie zien wij graag de volgende aspecten terug
•
•
•

Jij hebt bij voorkeur mbo werk- en denkniveau;
Je hebt een vlijmscherp oog voor het controleren van teksten;
Je hebt uitstekende kennis van de Nederlandse taal en je communicatie in het Engels
is geen probleem.

Belangrijke persoonlijke eigenschappen
•
•

Je bent een betrokken collega met een goed organiserend vermogen;
Je bent accuraat, je werkt gedisciplineerd en gestructureerd en je huidige collega’s
spreken positief over je.

Werken bij Aurobindo
Aurobindo Pharma Ltd. is een wereldwijd toonaangevend farmaceutisch bedrijf,
gespecialiseerd in generieke geneesmiddelen. Met meer dan 20.000 medewerkers dragen wij
in 150 landen bij aan hoogwaardige en betaalbare kwaliteit van zorg. Aurobindo is een volledig
verticaal geïntegreerd bedrijf dat innovatieve farmaceutische oplossingen biedt, vanaf de
grondstoffen tot distributie en levering. Daarnaast is Aurobindo één van de grootste actieve
grondstof productiebedrijven ter wereld en beschikt het over 26 eigen state-of-the-art
productiefaciliteiten en een uitmuntende R&D-afdeling.
In Nederland ondersteunt Aurobindo apotheken, ziekenhuizen, drogisten en
apotheekhoudende huisartsen bij het verlenen van optimale patiëntenzorg. Dat doen we met
een breed assortiment, gunstige commerciële voorwaarden en continue aandacht voor
kwaliteit. Met persoonlijke aandacht voor de wensen en behoeften van de klant zijn we de
betrouwbare partner in gezondheidszorg.
Het Nederlandse kantoor bevindt zich in Baarn. Hier werken ruim 50 werknemers op
afdelingen als Sales & Marketing, Pharmaceutical Affairs, Finance, Customer Service,
Purchase & Planning, Portfolio Management en Warehouse. Het is onze missie om
hoogwaardige geneesmiddelen breed beschikbaar te stellen met als doel deze toegankelijk
en betaalbaar te maken voor iedereen. Zo geven we invulling aan ons motto: Committed to
healthier life!
De waarden van Aurobindo zijn: kwaliteit leveren, verantwoordelijkheid nemen, samenwerking
omarmen en groei stimuleren.
In 2019 is Aurobindo Pharma Ltd. verkozen tot Company of the Year & Acquisition of the Year.

Word jij uitgedaagd door deze functie?
Stuur dan jouw CV met motivatie voor per e-mail naar Caroline Verkerk (HR) via
cverkerk@aurobindo.com. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met
Joyce van Hengstum (Manager PV, RA & Artwork/RPP) via jhengstum@aurobindo.com

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

