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De Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek (DGO) van APB is een officieel erkend en 
geaccrediteerd analyselaboratorium voor geneesmiddelen en farmaceutische 
grondstoffen. Er worden ook APB-labelproducten onderzocht.  

De missie van de DGO is de kwaliteitscontrole uitvoeren van de geneesmiddelen die in 
België gecommercialiseerd zijn; de door apothekers gemelde kwaliteitsgebreken van 
geneesmiddelen behandelen en de intrekking van de markt organiseren van de niet-
conforme producten. Daartoe kan de DGO terugvallen op een performant 
kwaliteitsmanagementsysteem en een perfecte beheersing van de recentste 
analysetechnieken. 

Op één van onze chemieafdelingen hebben wij momenteel een vacature voor een  
 

Apotheker - Afdelingshoofd (m/v) 
 

Ref.: DGO – SCM /CHEMIE /46-13  
 

Functiebeschrijving: 

 Je bent verantwoordelijk voor de afdeling van het laboratorium waarin analyses 
worden uitgevoerd op zowel grondstoffen als afgewerkte producten. De gebruikte 
technieken zijn deze van de Farmacopee (Ph. Eur., USP, BP) en omvatten o.a. 
titrimetrie, fysico-chemische technieken, gehaltebepaling van water, conductiviteit en 
pH. 

 Je leidt een team van 3 analisten die de analyses uitvoert. Je plant de werkzaamheden 
binnen de afdeling, controleert, rapporteert en archiveert de analyseresultaten. 

 Je werkt mee aan het managementsysteem en je waakt over het correct naleven ervan 
binnen de afdeling. 

 Je rapporteert aan de Technische Directeur DGO en je werkt nauw samen met de 
andere apothekers van de DGO. 

 Je bouwt verder aan je wetenschappelijke kennis i.v.m. bestaande en nieuwe 
analytische technieken opdat de afdeling ‘state of the art’ analyses kan uitvoeren. 

 

Profiel : 

 Je beschikt over een diploma van Apotheker, Industrie-Apotheker en/of Doctor in de 
Farmaceutische Wetenschappen 

 Je hebt een grondige theoretische en praktische kennis van analyse van grondstoffen 
en geneesmiddelen. Je hebt een goed inzicht in de chemische verklaring van de 
methodes van de farmacopee. 

 Je bent drietalig (Nederlands, Frans, Engels). 

 Je kan gestelde objectieven tot een goed eind brengen 

 Je bent sterk in coördineren en begeleiden van een team. 

 Je bent kritisch ingesteld, je neemt initiatief en stelt vernieuwende ideeën voor. 

 Je kan vlot overweg met MS Office (Outlook, Word, Excel, …) 
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APB biedt: 

 

 Een boeiende functie in een aangenaam team 
 Een dynamische werkomgeving in een sector die bijdraagt aan de volksgezondheid 
 Een marktconform salaris met extralegale voordelen 

Interesse ?  

Stuur uw motivatiebrief en CV naar ilse.verschueren@apb.be. Voor bijkomende 
inlichtingen kan u contact opnemen met llse Verschueren, HR Manager op het nummer 
02-609.46.22. Aarzel niet onze website te raadplegen www.apb.be 
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