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PROFIELBESCHRIJVING 
 

Rol: Senior Engineer - Project Engineer  
 
Rapporteert aan de Process Engineering Manager  
 
Doelen: 
 
Als Senior Project Engineer leidt U engineeringprojecten van a tot z in goede banen en werkt nauw samen met 
interne belanghebbenden en leveranciers. 
 

▪ Wat Project Engineering betreft, bent U verantwoordelijk voor basic en gedetailleerd design in 
overeenstemming met de projectdoelen en de specificaties en vereisten van de site. 

▪ Daarna volgt u de uitvoering van het project op aan de hand van de projectdoelen en deadlines,  
▪ controleert u of de mijlpalen gehaald worden en rapporteert u waarschuwingen en afwijkingen. 
▪ Als Project Engineer doet U de opvolging, controle, advies en garandeert U bijstand tijdens de uitvoering. 
▪ Budgetbeheer: ramen van kosten, verzamelen van betrouwbare informatie over vastgestelde en/of  
▪ uitgegeven bedragenenz. 
▪ Communicatie: U verzekert een transparante, vlotte en efficiënte communicatie met interne 

belanghebbenden en externe partners (leveranciers, aannemers, engineeringbedrijven enz.). 
▪ De projecten variëren onderling, gaande van proces-/productiviteitsverbetering tot kwaliteits- en 

veiligheidsverbetering, wijziging van bestaande productielijnen ... 
 
Profiel: 

▪ Master in Elektromechanica (ing./ir.) 
▪ Kennis van projectmanagementsystemen en -tools (bijv. MS Office, MS Project) 
▪ Ervaring met een productieomgeving 
▪ Kennis van cGMP-procedures en EMA/FDA-vereisten 
▪ Ervaring in farmaceutische productie, procesvalidatie, validatie van apparatuur 

 
▪ Sterk in plannen 
▪ Sterke communicatieve vaardigheden 
▪ Sterke organisatorische vaardigheden 
▪ Teamspeler en teamcoach die vertrouwd is met verschillende disciplines 
▪ Analytische en opbouwende houding 
▪ Nauwgezet 
▪ Zelfstandig 
▪ Probleemoplossend vermogen en brede interesse 
▪ Proactief 
▪ Flexibel 
▪ U spreekt en schrijft vloeiend Engels, Nederlands en/of Frans. 

 
 
 



Pg.2 Beschrijving: Senior Engineer - Project Engineer 

Aanbod: 
Plasma Industries Belgium biedt lange termijn perspectieven. Je werkt in een internationale technologisch 
hoogstaande omgeving. Plasma Industries Belgium investeert in degelijke on-the-job training. In ruil voor je 
prestaties ontvang je een competitief loon, groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijd- en ecocheques. 
Bovendien is er een interessante verlofregeling met extra vakantiedagen. 
 
Interesse? Bezorg dan snel je motivatiebrief en CV via online inschrijving of via jobs@plasma-industries.be  
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