
 

 
 

 

 
Manager Pharma & Healthcare 

 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het plannen, bewaken en coördineren van de afhandeling 
van farmaceutische zendingen die via AMS gaan volgens GEODIS Pharma SOP’s en de industrie- 
richtlijnen/regelgeving. 
 
Je dient als back-up voor de GDP-responsible in geval van afwezigheid en onderzoekt de klachten van 
klanten en leveranciers. Verder denk je mee en biedt je verpakkingsoplossingen. Bij eventuele escalaties 
wanneer er een alarm optreedt, geef je dit de hoogste prioriteit om dit spoedig opgelost te krijgen. Niet 
onbelangrijk, zijn jouw interne en externa klanten voor het beantwoorden van vragen waar zij zelf geen of 
onvoldoende kennis over beschikken. Je schakelt waar nodig met de GDP-verantwoordelijke voor 
aanpassingen binnen de GDP-werkprocedures en houdt je toezicht op de processen in de systemen 
zodat er correcte afhandeling plaatsvindt.  
 
Om jouw kennis up-to-date te houden woon je regelmatig trainingen en update-meetings bij om conform 
de GDP-richtlijnen te kunnen handelen. At last but not least, zorg je dat jouw documentatie actueel is en 
te allen tijde klopt. Bij het constateren van afwijkingen meldt je dit direct aan de GDP-verantwoordelijke.  
 
In deze functie rapporteer je aan de Branch Manager en de GDP-verantwoordelijke. 
 
Wat breng je mee? 

• Je hebt minimaal 2 tot 3 jaar ervaring in een leidinggevende rol; 

• Kennis van expeditie processen, GDP en Pharma; 

• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels; 

• Je bent zeer bedreven met systemen zoals Cargowise; 

• Verder ben je een pro-actieve teamspeler die verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar project; 

• Daarnaast ben je flexibel en in staat om in een stressvolle omgeving te werken; 
 
Wat wij jou bieden! 

• Om te beginnen met aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling; 

• Een competitief goed salaris met 8% vakantiegeld 

• 28 vakantiedagen voor een goede work-life balance; 

• Een zeer goede pensioenregeling (premievrij); 

• Deel uitmaken van één van de grootste logistieke organisaties ter wereld; 

• Een internationale omgeving met een diversiteit aan professionele collega's; 

• Ontzettend veel plezier en successen vieren met elkaar! 
 
Jouw volgende werkomgeving 
Geodis is één van de grootste Supply Chain organisaties in de wereld. Als onderdeel van SNCF 
Logistics, is Geodis nr. 1 in Frankrijk en nr. 4 in Europa. Met meer dan 40.000 professionals zijn wij 
aanwezig in 67 landen en hebben we een global netwerk in 120 landen. Met 5 business lines, Supply 
Chain Optimization, Freight Forwarding, Contract Logistics, Distribution & Express en Road Transport, 
managen wij dagelijks vol passie en commitment de supply chain van onze klanten. Onze missie: ‘we 
help our clients succeed by overcoming logistical constraints’. 
 
Interesse of vragen over deze functie? 
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Riffad Dhonre (Corporate Recruiter) op het 
telefoonnummer: +31 6 23 92 06 14 of mailen naar riffad.dhonre@geodis.com 
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