
Vacature 
Q.C. Chemisch Analist

Healthy livestock

Dopharma B.V. is een dynamisch bedrijf dat op basis van eigen kennis-
bronnen veterinaire farmaceutische producten registreert en produceert. 
Zowel in het binnen- als buitenland biedt Dopharma een uitgebalanceerd 
pakket diergeneesmiddelen aan. 
Dopharma produceert 95% van haar diergeneesmiddelen zelf, op eigen 
moderne GMP gecertificeerde productielijnen. Voor een snelle distributie in 
Nederland heeft Dopharma een eigen expeditie afdeling. 
Binnen Dopharma Research B.V. worden registratiestudies verricht. Hiertoe 
beschikt Dopharma Research over twee laboratoria en een proefstal, waar 
de onderzoeken worden uitgevoerd in overeenstemming met de GLP-
principes.
Vanuit een prettige sfeer staat optimaal samenwerken centraal, om met 
elkaar tot een goed resultaat te komen. Hierbij communiceren we open, 
eerlijk en servicegericht. 

Wat verwachten wij van je
•  Opleiding MLO.
•  Ervaring en kennis met GMP-richtlijnen is een pré.
•  Ervaring in een farmaceutische productieomgeving is een pré.
•  Ervaring met HPLC en GC is vereist.
•  Ervaring met LIMS is een pré.
•  Kennis van administratieve processen.
•  Goede sociale vaardigheden in teamverband.
•  Flexibele werkinstelling, nauwkeurig en netjes.
•  Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands   
 en Engels.

Wij bieden
Uitdagend en afwisselend werk binnen een informele werksfeer, ruimte 
voor eigen verantwoordelijkheid, opleidings- en ontwikkelingsmogelijk-
heden en een interessant arbeidsvoorwaardenpakket.Binnen ons Quality Control Laboratorium hebben wij per direct een functie 

beschikbaar als:

Q.C. Chemisch Analist (1 FTE)

Bij de analyse van onze grondstoffen en eindproducten maken we gebruik 
van een breed scala aan analyse-technieken zoals HPLC, GC, FTIR, Raman en 
diverse nat-chemische analyses.

Doel van de functie
Je bent verantwoordelijk voor het hele proces van het inzetten tot het 
uitwerken van je analyses. Hierdoor zijn je werkzaamheden afwisselend en 
uitdagend.

Taken en verantwoordelijkheden
•  Keuren van grondstoffen volgens de geldende farmacopee.
•  Keuren van eindproducten volgens de geldende analyse voorschriften.
•  Rapporteren van analyseresultaten m.b.v. LIMS.
•  Uitvoeren van validatie/kalibratie werkzaamheden aan diverse  
 instrumenten.
•  Uitvoeren van overige op het laboratorium voorkomende werkzaam- 
 heden.

Informatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Sandra 
Gielen, Hoofd QC, telefoon: 0162-582000, e-mail: s.gielen@dopharma.com. 
Voor uitgebreide informatie over Dopharma verwijzen wij je naar onze 
website www.dopharma.nl.

Solliciteren
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging en herken je jezelf in het 
bovengenoemd profiel, dan zien wij uw sollicitatie graag tegemoet t.a.v. 
Vivian Couwenberg, afdeling Personeelszaken, e-mail: 
v.couwenberg@dopharma.com.


