BACHI (Belgian Association of the Consumer Healthcare Industry), de Belgische koepelorganisatie
van de industrie van voorschriftvrije geneesmiddelen en gezondheidsproducten verkocht in apotheek,
is op zoek naar een
Regulatory Affairs Manager
Food Supplements, Cosmetics & Biocides (M/V)
Part-time (40% to 60% FTE)

Functieomschrijving
De Regulatory Affairs Manager Food Supplements, Cosmetics & Biocides heeft een cruciale en
strategische positie binnen BACHI. Hij/Zij zal kritisch advies geven en communiceren over zaken die
een invloed hebben op de leden van de vereniging. Hij/Zij zal dagelijks de verwachte ondersteuning
aan de leden bieden met betrekking tot hun regulatory behoeften zoals bv. interpretatie van de wet,
nieuwe wetten van kracht, productregistratie, reclameklachten, prijsdossiers, medische claims,
merknaam, enz.
U rapporteert aan de gedelegeerd bestuurder, Marc Gryseels.
Uw missie kan als volgt beschreven worden:
−
−

−

−
−

Adviseren over nieuwe beleidsmaatregelen en wetgeving zowel op nationaal als Europees vlak en
de leden informeren wat betreft de gevolgen
Deelname aan bepaalde RA vergaderingen (ivm voedingssupplementen, cosmetica en biociden)
met autoriteiten, andere verenigingen en stakeholders om de interesten en de positie van de
leden te vertegenwoordigen en om informatie te verzamelen en communiceren
Organisatie van de interne werkgroepen (Food Supplements & Cosmetics, Biocides) om de leden
de nieuwe trends en wetten uit te leggen, de beste positie proberen te bepalen in dit context en de
opvolging van de genomen beslissingen te verzekeren
Dagelijks communiceren met de leden en op hun diverse vragen antwoorden via de website, per
e-mail/telefoon maar ook door face-to-face vergaderingen
Deelname aan interessante opleidingen/seminaries die van belang zijn voor BACHI en de leden

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een flexibele deeltijdse bediende (40 tot 60% FTE – overeen
te komen).

Profiel gezocht
De ideale kandidaat beschikt over de volgende vaardigheden:
−
−
−

Wetenschappelijk universitair diploma (Master)
Ervaring in Regulatory Affairs waaronder OTC-producten, minstens in 1 van de 3 sectoren:
voedingssupplementen, cosmetica of biociden (min. 2-3 jaar)
Bestaand netwerk binnen de industrie en de autoriteiten is een plus
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−
−
−
−
−
−

Vloeiend in FR, NL en EN (schriftelijk en mondeling)
Kennis van Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) en Outlook
Teamplayer, dynamisch, autonoom, georganiseerd, diplomatisch, flexibel en proactief
Betrokken: duidelijke verbintenis om het overeengekomen resultaat te bereiken
Achtergrondkennis: begrijpt hoe beslissingen en veranderingen in de farmaceutische/wetgevende
omgeving worden genomen
Direct en indirect invloed op de externe omgeving uitoefenen om de behoeften en verwachtingen
aan de leden uit te leggen.

Over BACHI

BACHI heeft als doel een gunstig maatschappelijk en politiek klimaat voor zelfzorg te bevorderen,
waarbij de patiënt- consument centraal staat.
BACHI ijvert voor de erkenning van de socio-economische rol van zelfzorg met in acht name van
het belang van de volksgezondheid, de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en de industrieleden van de vereniging.
BACHI is de Belgische koepelorganisatie van de industrie van voorschriftvrije geneesmiddelen en
gezondheidsproducten verkocht in apotheek.

Interesse in deze functie?
Stuur jouw CV en sollicitatiebrief aan Coraline Rézette - coraline@bachi.be
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