
We zijn op zoek naar een zelfstandige en bij voorkeur reeds gecertificeerde qualified person.  
Heb je de wens om je op korte termijn te certificeren als QP en heb je een WO diploma in de richting 
farmacie, biologie, technologie, life sciences of gelijkwaardig dan ben je ook van harte welkom! 
Noordwest zoekt voor de afdeling Cyclotron een 
 

 
qualified person (i.o.) / apotheker radiofarmacie (36 uur) 

   
 
Wat ga je doen? 

Als qualified person ben je verantwoordelijk voor de vrijgave van radiofarmaca. Tevens ben je 
eindverantwoordelijk voor het kwaliteitssysteem en lever je een belangrijke bijdrage aan de 
ontwikkeling van de afdeling. Je werkt aan het ontwikkelen, vastleggen en implementeren van 
werkinstructies, procedures en (bereiding) applicaties conform relevante wet- en regelgeving. Je 
verzorgt de noodzakelijke informatie en bent in staat om (delen van) registratiedossiers) te 
onderhouden of te ontwikkelen. Verder implementeer je nieuwe PET-radiofarmaca voor diverse 
klinische toepassingen en houd je toezicht op de activiteiten van de productiemedewerkers.  
Je maakt deel uit van de vakgroep (ziekenhuis) farmacie en van de medische staf.  
 
Wat vragen wij van jou? 

• een academische opleiding farmacie, chemie, biologie, technologie, life sciences of 
gelijkwaardig 

• affiniteit met bereidingen 

• ervaring in een productieomgeving (ziekenhuis, industrie, grootbereider) is een pré, geen 
vereiste   

• ervaring in de radiofarmacie is een pré 

• (ruime) ervaring op het gebied van GMP  

• in bezit van het diploma coördinerend stralingsdeskundige (voorheen stralingsbescherming 
deskundigheidsniveau 3), of je bent bereid dit te behalen  

• ervaring met het schrijven van registratiedossiers is een pré  

• goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

• je hebt ambities en participeert in innovaties en onderzoek 

• bereidheid tot het volgen van een opleiding QP  
 
Je bent enthousiast, stressbestendig en beschikt over een grote mate van zelfstandigheid en initiatief. 
Je beschikt over goede communicatievaardigheden en maakt graag onderdeel uit van een team. 
 
Wat stellen wij daar tegenover 

• een zelfstandige functie van 36 uur per week binnen een professioneel team 

• een geweldig ontwikkelingsklimaat met alle ruimte om congressen, workshops en 
opleidingen te volgen en je mooiste ambities waar te maken   

• een salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring (max. € 9.473,- bruto per maand op 
basis van 36 uur per week, FWG 75/80)  

• een vaste aanstelling, beginnend met een jaarcontract (ALLEEN BIJ EXTERNE 
PLAATSING) 

• een goed arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een eindejaarsuitkering, een 
fietsenplan en bedrijfsfitness 
 

Waar ga je werken? 
Noordwest heeft een fabrikantenvergunning en beschikt als enige buiten de academische centra over 
een eigen cyclotron en behoort qua productie tot de grotere centra. De radiofarmacie wordt momenteel 
uitgevoerd in een zelfstandige apotheek van Cyclotron Noordwest BV. In de radiofarmaca apotheek 
werken 12 medewerkers. De geproduceerde radiofarmaca worden binnen Noordwest toegepast in de 
diagnostiek met PET-CT. Ook worden deze producten dagelijks naar diverse ziekenhuizen in 
Nederland verstuurd. De afdeling is nog volop in ontwikkeling en naast uitbreiding van de 
productiecapaciteit wordt er gewerkt aan nieuwe PET radiofarmaca. Het opzetten van 
wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de medisch specialisten behoort tot de 
mogelijkheden. Voorbereidingen worden getroffen om de apotheek Cyclotron Noordwest in 2020 op te 
laten gaan in het grotere geheel van de apotheek Noordwest. De apotheek Noordwest is een combinatie 



van ziekenhuisapotheek en poliklinische apotheken op 2 locaties. De dienstverlening omvat vrijwel alle 
facetten van de farmacie en er bestaat een uitstekend opleidingsklimaat. 
 
Over Noordwest 
Noordwest Ziekenhuisgroep is een topklinisch ziekenhuis. Dit betekent dat we een 
opleidingsziekenhuis zijn voor vrijwel alle medisch specialismen. Met 700 bedden, ruim 4000 
medewerkers, 650 vrijwilligers en zo'n 325 medisch specialisten is Noordwest Ziekenhuisgroep een 
van de grootste ziekenhuisorganisaties van Nederland en een grote werkgever in Noord-Holland.  
Noordwest, als je nóg beter wilt worden dan je al bent. 
 
Ben je enthousiast? 
Voor meer informatie over de functie of afdeling bel je met Geert Gommans (manager medisch 
ondersteunende afdelingen) op telefoonnummer 06-23953719 / 088-0857481 (secretariaat). 
 
Heb je interesse in bovenstaande functie en voldoe je aan de profieleisen, dan nodigen wij je van 
harte uit te solliciteren. Voorafgaand een dagdeel meelopen om sfeer te proeven behoort zeker tot de 
mogelijkheid! 
 
Solliciteren kan t/m 23 februari 2020 via het sollicitatieformulier (INTERN) / via het 
sollicitatieformulier in de link hieronder (EXTERN), solliciteren kan via het sollicitatieformulier op 
www.nwz.nl (EXTERN overig) o.v.v. vacaturenummer 2197. 
 
De sollicitatiegesprekken staan gepland voor maandag 9 en/of dinsdag 10 maart 2020.  

Een screening maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.  

Een assessment behoort tot de mogelijkheden in de aanstellingsprocedure.  

Noordwest. Als je nog beter wilt worden dan je al bent! 
 

 
 

 
 

 


