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Stage lopen bij Novartis Nederland
Are you ready to reimagine your future at Novartis?

Ben jij op zoek naar een leerzame en uitdagende stage
waar je je kennis kan toepassen in de praktijk? Een plek
waar je kunt leren, groeien en ontwikkelen? Dan is een
stage bij Novartis Nederland wat voor jou!
Tijdens je stage bij Novartis doe je kennis en ervaring
op en bouw je tegelijkertijd aan een mooi CV.
We hebben regelmatig stageplekken op HBO en WOniveau bij de diverse afdelingen binnen ons bedrijf.
Novartis biedt zowel meewerk- als afstudeerstages aan.
Vanwege het internationale karakter van ons bedrijf is
het van belang dat je naast Nederlands ook goed
Engels spreekt.

Download de flyer »
Wat zeggen stagiairs over ons?
Coen, Stagiair Communictie
“Novartis is een leuk, leerzaam en vooral open stagebedrijf! Ik kreeg goede begeleiding en
leerzame opdrachten.”

Maike, Stagiaire Cel- en Gentherapie
“Novartis is een geweldige plek om jezelf te ontwikkelen vanwege de motiverende,
nieuwsgierige en open omgeving.”

Koen, Stagiair Market Acces
“Naast de leerzame ervaring heb ik veel gemotiveerde collega’s ontmoet en heb ik meer
geleerd over hun functies in de farmaceutische industrie.”

Eva, Stagiaire Marketing
“Het is een mooie kans om ervaring op te doen in een groot farmaceutisch bedrijf. De
werksfeer is prettig en je doet tijdens de stage ook echt iets waar collega’s en het bedrijf wat
aan hebben.”

De verschillende afdelingen
Je kunt bij Novartis Nederland stagelopen bij verschillende teams. Hieronder vind je een korte
uitleg van een aantal afdelingen:
Medical Affairs
Het Medical Affairs team zet zich vanaf de vroegste fase van klinisch onderzoek in voor
onderzoek naar en beschikbaarheid voor de patiënt van nieuwe geneesmiddelen. Gedurende
de levenscyclus van een nieuw geneesmiddel, variëren de activiteiten van Medical Affairs
continu, en werken wij afhankelijk van de fase waarin het middel zich bevindt, met alle andere
disciplines binnen het bedrijf samen. Door samen te werken, willen wij ervoor zorgen dat onze
innovatieve medicijnen zo snel mogelijk de patiënten bereiken.
Market Access
Market Acces is de afgelopen jaren steeds groter is geworden. De afdeling richt zich op
besluitvormers en betalers, zoals de overheid, adviesraden, zorgverzekeraars, patiënt- en
consumentenorganisaties. Het doel van de afdeling is om onze innovaties optimaal
toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk patiënten.
Corporate Communication & Employer Branding
Vanuit de afdelingen Personeel & Organisatie en Communicatie beschermen en bouwen we
aan de reputatie van ons bedrijf ten opzichte van de media, werknemers, werkzoekenden,
zakenpartners en natuurlijk onze patiënten en zorgverleners. We maken content voor interne
kanalen, de corporate website, social media en voor (online-)evenementen. We hebben
verschillende employee engagement initiatieven, zoals het Energized for Life programma [1],
waarbij we onze collega’s met masterclasses, workouts en leuke activiteiten ondersteunen.
Commercial & Digital
Onze commerciële & digital afdelingen zijn continue op zoek naar manieren om de ervaring
van de zorgverleners te verbeteren. Wij gebruiken de nieuwste technologieën om
zorgverleners te informeren om patiënten optimale zorg te bieden. Jij krijgt de mogelijkheid
om te leren en te werken met deze technologieën. We zijn blij met jouw verfrissende
perspectief.
Ethics, Risk & Compliance
De productie, distributie en verkoop van geneesmiddelen is gebonden aan allerlei wet- en
regelgeving. Er zijn binnen Novartis Nederland diverse afdelingen die zich hiermee
bezighouden, onder andere op het gebied van kwaliteit, patiëntveiligheid en supply chain. De
afdeling Ethics, Risk & Compliance (ERC) ondersteunt bij het op een integere en
verantwoorde manier naleven van de regels. Het ERC team zorgt voor de juiste training van
medewerkers en adviseert en denkt mee over bijv. nieuwe projecten, sponsoringen en

marketingactiviteiten. Het team is betrokken bij risicomanagement, en monitort en analyseert
interne processen en activiteiten, bedoeld om zo compliant en ethisch gedrag binnen Novartis
te waarborgen.
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