Apotheekassistent
Ref. ATP-2018-446
Centrum Klinische Farmacologie is een afdeling voor geneesmiddelenonderzoek binnen UZ Leuven, Campus Gasthuisberg, die vooral
klinische studies uitvoert met geneesmiddelen die voor het eerst bij de mens onderzocht worden. Naast geneesmiddelenonderzoek in
opdracht van de industrie wordt origineel academisch klinisch farmacologisch onderzoek uitgevoerd.
U maakt deel uit van onze dynamische onderzoeksgroep. U komt met alle facetten van klinische studies in contact, maar in het bijzonder
met de bereiding, opslag en het toedieningsklaar maken van geneesmiddelen voor onderzoek.
http://www.uzleuven.be/nl/centrum-klinische-farmacologie/centrum-klinische-farmacologie/

Functie
in samenwerking en overleg met de apotheker staat u in voor de ontvangst, de opslag, de bereiding en het toedieningsklaar maken
van studiemedicatie volgens de principes van Good Manufacturing Practice (GMP).
u neemt actief deel aan het kwaliteitssysteem van de afdeling met betrekking tot de studiemedicatie.
u neemt logistieke taken op ter ondersteuning van de efficiënte uitvoering van klinische studies in het algemeen en ter voorbereiding
van geneesmiddelbereidingen in het bijzonder;
u vervult prioritair administratieve taken die verband houden met de studiemedicatie, maar tevens met de documentatie van
studiegegevens in het algemeen.
u vervult eenvoudige taken in het laboratorium (e.g.voorbereiding en/of verwerking van bloedstalen) en op de verpleegafdeling van
het Centrum Klinische Farmacologie.

Profiel
U hebt een diploma Farmaceutisch-Technisch assistent of Farmaceutische en Biologische technieken of gelijkwaardig door
ervaring; GMP ervaring en/of ervaring met klinische studies zijn een meerwaarde.
U hebt een goede kennis van courante PC-toepassingen (Word, Excel, PowerPoint).
U hebt een goede kennis van het Engels
U typeert zich door volgende kwaliteiten: zelfstandig, stressbestendig, nauwkeurig, professioneel geëngageerd, sociaal vaardig en
teamgericht.
U bent bereid aanvullende opleidingen te volgen waar nodig.
U bent bereid om te werken op woensdagnamiddag
U bent flexibel en bent bereid tot (occasioneel) weekend -en avondwerk.

Aanbod
Wij bieden een voltijdse (100%) of deeltijdse (80%) tewerkstelling voor onbepaalde duur.
Aan deze functie is een salaris in graad 3 of 4 gekoppeld, afhankelijk van je expertise en ervaring.

Interesse?
Meer informatie is te verkrijgen bij de heer Guy Thys, tel.: +32 16 32 83 13 of bij mevrouw Els Ampe, tel: +32 16 34 28 71
Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 15/10/2018 via onze online sollicitatietoepassing :
http://www.kuleuven.be/esolliciteren/light/54852491
KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele
herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons
contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

