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Labcorp Drug Development is een 

toonaangevende ‘Life Sciences 

Contract Research Organization’ 

gespecialiseerd in 

laboratoriumtests en 

geneesmiddelenontwikkeling. 

Ze  streven ernaar een verschil te 

maken in het dagelijks leven van 

mensen door essentiële medicijnen 

op de markt te brengen.

Labcorp Drug Development stelt 

wereldwijd 75 000 mensen aan het 

werk waarvan een 120-tal in 

Mechelen.

www.drugdevelopment.labcorp.com

Productiemedewerker (2 ploegen)
Labcorp Drug Development

Labcorp Drug Development te Mechelen is op zoek naar een
Productiemedewerker (2 ploegen).

Je voert productie-en distributie taken uit voor de samenstelling en verzending
van testkits en studiemateriaal.

Tot je takenpakket behoort: de voorbereiding van het materiaal en het samenstellen van testkits. 
Het uitvoeren van de dagelijkse kwaliteitscontroles en het verhelpen van de routine problemen 
die zich voordoen (printers en printerlinten). Je kijkt toe op de volledigheid van de orders. Voor 
het verplaatsen van voorraden, maak je gebruik van een elektrische transpallet.

Je motivatie is het 
allerbelangrijkste voor ons. Wel zijn 
er een paar dingen die je moet 
weten als je deze functie graag wil 
invullen:

• Je spreekt vlot Nederlands 
en hebt een goede 
basiskennis Engels. Het 
spreken van een mondje 
Engels is nodig voor de 
opleidingen en het 
beantwoorden van mails.

• Je hebt een goede fysiek:  je 
kan 8u/dag rechtstaan en af 
en toe het nodige hef en til 
werk aan (5-15kg).

• Je hebt een positieve 
houding en je bent 
stressbestendig.

• Je werkt in 2 ploegen:  6u-
14u30 / 14u30-22u30

Naast een bangelijke job en fijne 
collega’s mag je ook nog dit 
verwachten:

• Voltijdse tewerkstelling van 
40 uur/week. 

• Je start met wekelijkse 
interimcontracten. Doe je het 
goed, heb je kans op een vast 
contract.

• Je loon is afhankelijk van je 
ervaring en ligt tussen €2100 
- € 2300 bruto per maand. 

• Shiftpremie: 10%

• Een interessante 
verlofregeling, ecocheques, 
maaltijdcheques, 
hospitalisatieverzekering, 
groepsverzekering, 100% 
terugbetaling openbaar 
vervoerskosten of 
fietsvergoeding

Labcorp Drug Development

Zandvoortstraat 2 – zone C

2800 Mechelen 

Je kan veilig tot op je 
werkplek via de vernieuwde 
fiets-o-strade. 

Je werkplek ligt in het 
industrieterrein Mechelen-
Noord. Buslijn 6 en 9 houden 
halt op wandelafstand van je 
werkplek.

Met de auto is het 
industrieterrein bereikbaar via 
de autosnelweg E19 afrit 
Mechelen-Noord of afrit Rumst.

Van treinstation Mechelen 
geraak je met buslijn 9 (+ 30 
min.) tot op je werk.


