
   

 

DIENST VOOR GENEESMIDDELENONDERZOEK 

Postadres: Stevinstraat 137, 1000 Brussel – Tel.: 02-285 42 00 – Fax: 02-285 42 84 – E-mail: dgo_scm@apb.be 

 
 

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 analyses uitvoeren van de kwaliteit 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. 

In onze chemieafdelingen hebben wij momenteel 3 vacatures voor een  

 
Laborant (m/v) 

 
Ref.: DGO – SCM /Chemie /49-13; 50-13; 53-14 
 
Functiebeschrijving: 

 Je voert analyses uit van geneesmiddelen en aanverwante producten met behulp van 

volgende technieken:  

o Chromatografische scheidingstechnieken zoals Hogedrukvloeistof-

chromatografie (HPLC & UPLC gekoppeld aan verschillende detectoren: 

UV, RI, Fluorescentie, MS, ELSD), Gaschromatografie (GC) en 

Dunnelaagchromatografie (DLC)  

o Spectrofotometrie (UV/VIS – IR)  

o Farmacognosie 

 Je neemt deel aan de ontwikkeling en/of de validatie van analysemethodes 
 Je werkt actief mee aan het kwaliteitssysteem 

 Je werkt samen in een team van analisten en je rapporteert aan je apotheker-

afdelingshoofd.  

 
Profiel : 

 Je beschikt over een diploma van Bachelor in Chemie / Farmaceutische 

laboratoriumtechnologie of een analoog diploma.  

 Je werkt graag in een laboratoriumomgeving 

 Je bent dynamisch, nauwgezet met zin voor precisie en je bent kritisch ingesteld 

 Je beheerst het Nederlands en je hebt goede noties van Frans en Engels 

 Je hebt een persoonlijkheid die graag in team werkt  

 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 annelies.degreef@apb.be.  Aarzel niet onze website te 
raadplegen www.apb.be 
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