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Symeres is één van de grootste trans-Atlantische contractonderzoek organisaties op het gebied van geneesmiddel 

ontwikkeling. Met ruim 600 medewerkers werkzaam in Europa en US voeren we diensten uit op het gebied van 

onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen ter ondersteuning van (bio)farmaceutische bedrijven in de VS, 

Europa en Japan en wordt ondersteund door o.a. de ICT afdeling. Door onze voortdurende expansie en de 

toenemende vraag naar onze diensten zijn we momenteel voor onze locatie in Groningen op zoek naar een 

enthousiaste 

 

Procesoperator  
Full-time 

 

Als Procesoperator chemie ben je verantwoordelijk voor de productie van één van de Symeres producten die 

routinematig aan klanten wordt geleverd. De hoofdtaak van een procesoperator is het beheersen en controleren 

van het productieproces, zodat dit gestroomlijnd verloopt. De procesoperator zal op een correcte en veilige manier 

zorgdragen voor het aanmaken van producten volgens planning en receptuur, zodanig dat wordt voldaan aan de 

gestelde kwaliteit en kwantiteit. 

De Procesoperator krijgt echter ook veel vrijheid voor wat betreft het runnen van het proces en het indelen van de 

dag zolang de kwaliteit gewaarborgd is. Als Procesoperator chemie zou je, bij goed functioneren, door kunnen 

groeien naar een andere rol binnen onze organisatie. Je zou dan een rol kunnen gaan spelen in de research groep.   

Wat wij vragen: 

 Een afgeronde opleiding zoals de AOT, Vapro B of C of SWTK; 

 Minimaal drie jaar werkervaring als Procesoperator; 

 Goede communicatieve vaardigheden voor een dagelijkse mondelinge rapportage aan de projectleider; 

 Accuraat en zorgvuldige, schriftelijke rapportage conform standaardprocedures; 

 Iemand die flexibel, eerlijk en collegiaal is. 

 

Wij bieden jou: 

 Een prettige werkomgeving; 

 Een betrokken en enthousiast team; 

 Goede arbeidsvoorwaarden; 

 Een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 

 

Sollicitatie 

Ben jij een chemisch procesoperator met oprechte passie voor het vak? Sta jij te popelen om aan de slag te gaan bij 

een topbedrijf die internationaal opereert? Staat bij jou ook persoonlijke veiligheid met stip op nummer 1? Ben je in 

staat om secuur en volgens de voorschriften te werk te gaan? Als dit het geval is dan zien wij jouw sollicitatie graag 

tegemoet. Je sollicitatie en eventuele vragen naar aanleiding van deze vacature kun je sturen naar onze HR Officer 

Marga Vos (marga.vosensing@symeres.com). 

 

Acquisitie n.a.v deze advertentie stellen wij niet op prijs  

http://www.symegoresearch.com/
mailto:marga.vosensing@symeres.com

