Wereldwijd werken de collega's van Pfizer samen om een positieve impact
op de gezondheid van iedereen, overal te realiseren. Iedere functie bij
Pfizer draagt bij aan het succes van onze onderneming en de
wereldgezondheid. Daarom is Pfizer, als wereldleider in de
biofarmaceutische industrie, op zoek naar nieuwe talenten die ons
inspireren en die onze waarden en missie onderstrepen om van de wereld
een gezondere plek te maken.
Momenteel zoeken we gekwalificeerde kandidaten voor de positie: Lab analist chemisch labo
Functiebeschrijving:
Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren en rapporteren van één of meerdere
routinematige chemische testen, om aan te tonen dat Pfizer Manufacturing Puurs voldoet aan de
wettelijke en geldende cGMP richtlijnen voor o.a. aseptisch bereide farmaceutische producten.

•
•
•
•

Na een opleidingsperiode voer je zelfstandig labo-analyses uit (non-chromatografische en/of
chromatografische testen). Deze analyses worden uitgevoerd ter ondersteuning van
productrelease en klachtenbehandeling.
Je zorgt ervoor dat de documentatie van uitgevoerde analyses correct is en conform cGPM/GLP
richtlijnen.
Je zorgt ervoor dat jouw kennis over cGMP/GLP, procedures en veiligheid up-to-date blijft.
Als onderdeel van een team ben je mede-verantwoordelijk voor het behalen van vooropgestelde
objectieven rond productiviteit, kwaliteit en veiligheid

Vereisten:

•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt bij voorkeur over een professionele bachelor in farmaceutische wetenschappen,
chemie, klinische, farmaceutische of biologische laboratorium technologie
Je werkt nauwgezet en draagt kwaliteit hoog in het vaandel
Je hebt een hoog probleemoplossend vermogen
Je vindt veiligheid zeer belangrijk
Je bent flexibel en hebt een "can-do" mentaliteit
Je beschikt over een goede kennis van Nederlands en Engels
Je kan werken met PC software applicaties (MS Office, LIMS) – Kennis van Empower 3 is een
plus.
Je hebt een eerste, relevante ervaring achter de rug en bent vertrouwd met GMP.

Aanbod:
Een carrière bij Pfizer biedt mogelijkheden, geeft verantwoordelijkheden en impact.
Over de hele wereld werken Pfizer medewerkers samen om de gezondheid van iedereen positief te
beïnvloeden. Onze medewerkers hebben de mogelijkheid om te groeien en om een carrière te
ontwikkelen die zorgt voor individueel- en bedrijfssucces. Bij Pfizer kan je deel uitmaken van een
proactieve cultuur die diversiteit hoog in het vaandel draagt, waar alle medewerkers worden betrokken
en je de mogelijkheid hebt om de gezondheid en het leven van miljoenen mensen positief te
beïnvloeden. Pfizer, een wereldleider in de biofarmaceutische industrie, is continu op zoek naar top
talent, geïnspireerd door ons doel om te innoveren en therapieën te brengen naar patiënten die hun
leven significant verbeteren.
Interesse?
Solliciteer nu online via https://pfizer.wd1.myworkdayjobs.com/PfizerCareers/job/BEL---Puurs/Labanalist-chemisch-labo_4700052 of stuur je Cv en motivatiebrief naar klaartje.lambrechts@pfizer.com

