
Vacature: Industrie apotheker (M/V)  

Bedrijf: Wase Werkplaats vzw  

Wase Werkplaats 

Wase Werkplaats vzw is een uniek maatwerkbedrijf, met 3 aparte vestigingen waarvan een farma 

vestiging in Temse. Binnen een farma/GMP omgeving bieden we ondersteuning aan bedrijven actief 

in farmaceutische, medische en voedingssupplementen industrie. 

Functiebeschrijving 

Voor onze farma vestiging in Temse zijn we opzoek naar een (junior) M.S. na M.S. industriële farmacie 

die samen met ons gedurende 6 maanden het onderstaande stage traject wil volgen om vervolgens op 

het eind van de traject zijn erkenning als Qualified Person te kunnen behalen en de functie van 

zelfstandige QP te kunnen beoefenen. Tijdens het stage traject wordt hij/zij door een externe senior 

QP ondersteund om aan het einde van het traject onderstaand takenpakket te kunnen uitvoeren: 

 

1ste Fase- QA & QC stage activiteiten: 

 Uitvoeren en opvolgen van de inkomende en uitgaande inspectie en reconciliatie in de 

Farma/GMP afdeling 

 Updaten/aanpassen van procedures en aanverwante systeemdocumenten en loggen en 

opvolgen van afwijkingen in de GMP omgeving 

  Onderzoeken van de impact van wijzigingen in infrastructuur, werkwijzen en organisatie. 

 Registratie en opvolging van klachten. 

 Ondersteuning bij Interne en externe audits (waaronder klantenaudits)  

 CAPA plannen opstellen na audits, en deze regelmatig updaten. 

 GMP opleidingen organiseren voor de werknemers. 

 Opmaak en revisie van werkinstructies en Pharmaceutical agreement met en voor klanten. 

 Voorbereiding van productie dossiers  

 Periodieke meetings bijwonen met de staf van Kwaliteitsdienst. 

Wase Werkplaats biedt de kandidaat dus de mogelijkheid om de praktische ervaring te verwerven,  

welke nodig is voor het bekomen van een erkenning als QP.  Concreet houdt dit in: de verrichting  van 

kwalitatieve analyse van geneesmiddelen, kwantitatieve analyse van de actieve substanties, alsmede 

proeven en controles tijdens de vervaardiging die noodzakelijk zijn om de kwaliteit van 

geneesmiddelen te garanderen.  

 

 

 

 

 

 

 



2de Fase- QP activiteiten: 

 De QP verzekert compliance met de farmaceutische wetgeving en richtlijnen, monitort deze 
op nieuwigheden en geeft hierover adviezen 

 Bevestiging dat de door Wase Werkplaats uitgevoerde verpakkingsactiviteiten op medicijnen 
conform de GMP richtlijnen en de geldende versie het verpakkingsprotocol zijn. 

 De QP beoordeelt het onderzoek van non-conformiteiten en out-of-spec resultaten en indien 
nodig voert de QP hierover communicatie met de QP van onze klant die verantwoordelijk is 
voor de finale vrijgave naar de markt. 

 De QP keurt en ondertekent de conformiteitscertificaten (CoC’s) voor de verpakte producten. 
Hiertoe voert de QP een batch review uit op de door QC voorbereide productiedossiers. 

 De QP houdt een vrijgaveregister bij van alle batches waarvoor een CoC is opgemaakt. 

 De QP verzekert de integriteit van het QMS door betrokken te worden bij: Validatie van 
productieprocessen en (ICT) systemen, opmaak van Product Quality Review en change 
controls. Indien nodig informeert de QP de klant en/of de relevante autoriteiten m.b.t. 
wijzigingen. 

 De QP beslist tot initiatie van een recall, beheert de recall activiteiten en functioneert als 
contactpersoon voor de autoriteiten en derde partijen. 

 De QP verzekert dat alle relevante retentiestalen zijn genomen en beschikbaar zijn voor 
analyse binnen redelijke termijn. 
 

Uw Profiel: 

 De kandidaat dient in het bezit te zijn van een diploma Apotheker + in opleiding te zijn voor 

het aanvullend wettelijk diploma Industrie-Apotheker of master in de Industriële Farmacie. 

 Tevens dient hij/zij organisatorisch, punctueel en praktisch ingesteld te zijn. 

Ons aanbod: 

 Mogelijkheid tot betaalde stage voor industrie apothekers die graag QP willen worden. 

Interesse? 

Neem contact op:  Lucas.Marain@wasewerkplaats.be 

   

 


