
 

Vacature Pharmacovigilance Associate 
Mylan B.V. in Amstelveen 

 

 

Bij Mylan zijn we op zoek naar een enthousiaste Pharmacovigilance Associate voor 36 à 40 uur per 

week. De afdeling Pharmacovigilance is verantwoordelijk voor de geneesmiddelenbewaking van Mylan 

B.V. en Mylan Healthcare B.V. Ook nemen we een groot deel van de medische vragen die binnenkomen 

voor onze rekening. In de functie van Pharmacovigilance Associate rapporteer je aan het Head of 

Pharmacovigilance. Mylan Nederland is gevestigd in Amstelveen. 

 

Wie ben je? 

 

Wij zoeken een enthousiaste en gedreven medewerker met een hands-on mentaliteit die proactief te 

werk gaat. Je kan goed zelfstandig werken en bent daarnaast een prettige teamspeler. Het liefst breng je 

een aantal jaar praktijkervaring in registratie met je mee, of heb je eerder bij een farmaceutisch bedrijf 

gewerkt. 

 

Wat ga je doen? 

 

Als Pharmacovigilance Associate ben je verantwoordelijk voor het pharmacovigilance-systeem in 

Nederland. In het dagelijks werk: 

 

 Rapporteer je binnengekomen bijwerkingen in het Engels aan het Mylan-hoofdkantoor in de 

Verenigde Staten; 

 Doe je reconciliation met interne en externe partners van ontvangen bijwerkingen; 

 Draag je bij aan het pharmacovigilance systeem; 

 Dien je als back-up voor de Affiliate Safety Representative; 

 Beantwoord je medische vragen van consumenten, apothekers en artsen in samenwerking met 

andere afdelingen zoals regulatory affairs en medical; 

 Organiseer je trainingen voor medewerkers van Mylan en documenteer je dit nauwkeuring; 

 Werk je samen met onze nationale en internationale collega’s; en 

 Houd je de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving bij.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wat moet je kunnen? 

 

Wij zoeken iemand met: 

 

 Een opleiding in Life Sciences (zoals farmacie of medische biologie); 

 Kennis van pharmacovigilance en ervaring met medische vragen; 

 Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en zowel in het 

Nederlands als in het Engels; 

 Een zorgvuldige, nauwkeurige werkhouding; 

 Een flexibele instelling; en 

 Goede plannings- en organisatievaardigheden, zodat bijwerkingen en medische vragen bijtijds 

afgehandeld worden. 

 

Het is een pre als je: 

 

 Ervaring hebt binnen een farmaceutisch bedrijf. 

 

Wie zijn wij? 

 

Mylan is een dynamisch, internationaal bedrijf dat betaalbare geneesmiddelen van hoge kwaliteit 

maakt. Met meer dan 7.500 producten wereldwijd en meer dan 700 producten in Nederland zijn we een 

zeer divers farmaceutisch bedrijf. Ons portfolio bestaat uit receptgeneesmiddelen, 

zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten zoals CB12 en Prioderm. Bij Mylan Nederland in 

Amstelveen werken ongeveer 100 mensen in een open en informele sfeer, waarin collegialiteit en 

ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers belangrijke factoren zijn. Wij bieden aantrekkelijke 

arbeidsvoorwaarden, flexibele werktijden en veel vrijheid in het uitvoeren van je werkzaamheden. 

 

Bekijk onze video op www.Mylan.nl over werken bij Mylan om een goede indruk te krijgen van ons 

bedrijf. 

 

Interesse? 

 

Spreekt deze uitdaging je aan en herken je jezelf in het geschetste profiel? Neem dan contact op voor 

een kennismaking of vragen via human.relations@mylan.nl. Voor inhoudelijke vragen over de functie 

kun je contact opnemen met: johan.vanderzee@mylan.com.  
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