
EUROPEAN MEDICINES 

AGENCY (EMA) 
Bij het European Medicines Agency werkt een groot 
aantal apothekers in verschillende domeinen.  

POSITIEF 
- Variatie in de job 
- Contact met veel verschillende stakeholders 
- Actuele topics 
- Multiculturele omgeving 

 
 
 
 
  
       

BEN JIJ GESCHIKT 

VOOR DE JOB? 
Kwaliteitsgericht werken, teamwork, time-
management, leiderschap, communicatie, flexibel, 
probleemoplossend denken, stress management 
en stiptheid. 

“Jaarlijks worden objectieven opgesteld, die 
uiteraard gehaald moeten worden. Maar 

daarbinnen is er voldoende vrijheid om je werk 
te organiseren en zelf prioriteiten te stellen.” 

DE TAKEN 

Aangezien er vele functies zijn voor apothekers binnen het EMA zijn de taken ook zeer afhankelijk van 
de specifieke functie. Om een idee te geven lijsten we de taken op van drie aparte functies. 

Wetenschappelijke coördinatie van: 

• EMA Product Lead - Evaluaties van genees-
middelen, gegroepeerd per gebruik  

• Paediatric/Orphan Coordinator - Evaluaties van 
geneesmiddelen voor kinderen of weesgenees-
middelen  

• Signal Manager - Geneesmiddelenbewaking 
(evaluaties van meldingen van bijwerkingen)  

Administratieve coördinatie van: 

• Procedure Manager - Ingediende dossiers voor 
nieuwe marktaanvragen of aanvragen voor 
wijzigingen 

• Scientific Committee Manager - Activiteiten van 
wetenschappelijke comités en werkgroepen 

• Manufacture Compliance Officer - Inspectie-
activiteiten en opvolgen van kwaliteitsafwijkingen 

Maar ook vele andere mogelijkheden: 

• Regulatory Affair Officer - Richtlijnen opstellen 
omtrent interpretatie van wetgeving voor 
indienen dossier & adviesrol  

• EU Institutions Liaison Officer – Samenwerking 
met Europese en internationale instellingen 

• ...  

 
 
 

 
De communicatie binnen het EMA 
verloopt in het Engels! Ook alle 
documenten zijn in het Engels. 
Tussen collega’s wordt er meestal 
Engels gesproken, maar indien 
iedereen het verstaat wordt er 
weleens overgeschakeld naar een 
andere taal. Voor een eerste pro-
motie is de grondige kennis van een 
3de taal vereist. 

Verantwoordelijk voor: 
• Het management van de groep. 
• Ondersteuning van evaluaties van nieuwe genees-

middelen. 
• Ondersteuning in de post-vergunning fase (fase IV 

farmacovigilantie).  
• Het beantwoorden van vragen van het publiek, 

media, … 
• Contact onderhouden met andere regulatory 

authorities zoals de FDA. 

Verantwoordelijk voor: 
• Lidmaatschap van de wetenschappelijke comités. 
• Het evalueren van belangenverklaringen van leden 

en experten van comités. 
• De Experts database. 

Verantwoordelijk voor: 
• Het contact tussen EMA en de Europese Commissie, 

het Europees Parlement, de Europese Raad en 
andere EU agentschappen. 

• Het vertegenwoordigen van EMA in institutionele 
meetings. 

• Nieuwe wetgeving volgen op het niveau van EU 
Parlement en Europese Raad, en EMA input geven. 

• Het verstrekken van informatie aan Euro-
parlementariërs en hen helpen bij hun werk mbt 
gezondheid/ geneesmiddelen 

• Het informeren van de EMA executive director en 
het senior management over nieuwe EU 
ontwikkelingen. 

• Het geven van training geven binnen EMA over de EU 
instellingen, nieuwe wetgeving en beleid.  

 

 
 
 

 
Alle werknemers van het EMA werken in 
Londen. Het is niet toegelaten om vanuit het 
buitenland te werken. Op dagen dat je werkt, 
moet je dus in de UK verblijven. Tijdens het 
weekend en bij verlofdagen gaan collega’s vaak 
terug naar hun thuisland, maar tijdens de week 
zijn ze in Londen. 

NEGATIEF 
- Constant hoge werkdruk 
- Frequent reizen van en naar Londen zorgt 

voor lange dagen en extra werkdruk. 
 
 

Meer weten?  Bezoek zeker eens de website van het 

EMA (www.ema.europa.eu) en bekijk ook eens hun 
Trainee Program.   

 
  
       

Met dank aan: Luc Van Santvliet, Heidi Janssen en Hilde Boone – European Medicines Agency 

Head  of Endocrinology, Metabolism and 
Cardiovascular 

Experts and Declarations of interests 
Manager 

Head of the EU Institutional Liaison Office  

Bruto loon: Start  € 4 384,38 bruto*  
*Barema Europese instellingen + verschillende toelages 

Werkdruk: 40-uren week  
Glijdende werkuren, met overuren indien er een 
comité vergadering is of een project af moet zijn.  

Reizen

Vergaderen

Computerwerk

Actief werk

Andere: Management
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