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Functiebeschrijving 
 
Functie: Supervisor Process Engineering. 
 
Rapporteert aan de Manager Process Engineering. 
 
 
Objectieven 
 
Als Supervisor van één van de teams binnen de Process Engineering afdeling, ben je als directe leidinggevende 
verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten binnen jouw team.   
Je bent verantwoordelijk voor een team van ongeveer 5 engineers (kan dynamisch aangroeien door 
aanstelling van tijdelijke expert consultants). 
 
Als Supervisor motiveer en coach je je medewerkers, je staat in voor het effectief beheer inzake de bezetting 
en de aansturing van je medewerkers.  
 
Belangrijkste verantwoordelijkheden en resultaatsgebieden: 
 
People Management: 
 

▪ Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van en het leiding geven aan de medewerkers van je 
team. 

▪ Je coördineert de activiteiten lopende binnen je team. 
▪ Je bent de rechterhand van de projectleiders door een adequate staffing te garanderen voor de cross-

team projecten.  
▪ Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het team, je daagt hen uit zich persoonlijk te 

ontwikkelen. Je zorgt voor de training en coaching. 
▪ Je zorgt voor een uniforme en continue afgestemde way of working intra en cross departementaal. 
▪ Je stelt acties op tekortkoming en verbetering voor. 
▪ Je houdt functionerings-/ontwikkelings- en beoordelingsgesprekken en bespreekt 

loopbaanperspectieven. 
▪ Je voert wervings- en selectiegesprekken. 
▪ Je creëert een zelflerende omgeving waarin mensen met enthousiasme groeien en presteren.   

 
Als Supervisor en lid van het first line leaders team van de Process Engineering afdeling: 
 

▪ Je draagt bij tot het opzetten en opvolgen van het beleid van de Process Engineering afdeling.  
Je vertaalt dit naar aangepaste doelstellingen voor jouw team.  

▪ Je vertegenwoordigt het management op de werkvloer. 
▪ Je werkt zeer nauw samen met je collega’s supervisors binnen de afdeling om gezamenlijk sterker de 

uitdagingen succesvol aan te gaan. 
▪ Je hebt oog en aandacht voor de hele engineering afdeling door een continue transversale 

samenwerking. 
▪ Je coördineert het samenstellen van engineering en qualificatie gegevens teneinde het management 

en de directie managementinformatie te verschaffen. 
▪ Je coördineert de administratieve ondersteuning van jouw team. 
▪ Je rapporteert conform een vastgestelde methodiek aan de Manager Process Engineering. 
▪ Je communiceert intern over de werkzaamheden die onder jouw verantwoordelijkheid vallen. 
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Beheer van een applicatiedomein in combinatie met een speciale opdracht: 
 

▪ Bovenop je rol van supervisor, sta je in voor een strategisch applicatie domein. Je groeit en borgt de 
gerelateerde kennis (bv “black utilities”). 

▪ Je krijg ook een speciale opdracht toegekend met een belangrijke impact voor het bedrijf.  Deze 
opdracht wordt bepaald in lijn met de business- en afdelingsnoden en kan jaar na jaar variëren.  Dit 
bevordert ook jouw groeipad! 
Deze opdrachten gaan van het bestendigen van bepaalde kritische kennis en kunde (bv. 
werkprocessen) tot het creëren van belangrijke doorbraken waarvoor leiderschap en doorzetting 
noodzakelijk zijn. 
 

 
Profiel: 
 

• Opleidingsniveau: Master in de ingenieurswetenschappen of gelijkaardig;   

• Je hebt bij voorkeur een 3-tal jaar ervaring in een gelijkaardige leidinggevende functie in de 
farmaceutische sector; 

• Je hebt een up to date kennis van Europese en Amerikaanse GMP en GEP-richtlijnen (Good 
Manufacturing/Engineering Practices) en SOP’s (Standard Operating Procedures); 

• Je beschikt over een zeer goede kennis van Engels in combinatie met Nederlands of Frans (zowel 
mondeling als geschreven); 

• Je bent overtuigend, communicatief en samenwerkend; 

• Je bent analytisch en probleemoplossend ingesteld; 

• Je bent resultaatgericht en besluitvaardig; 

• Je bent creatief, innovatief; 

• Je bent projectmatig ingesteld; 

• Je bent een teamspeler. 
 

Ons 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. 
 
Daarboven, hechten wij veel belang aan wederzijds respect en diversiteit is onze kracht. Voor iedereen bij 
Plasma Industries, van Operator tot Laborant, van Supervisor tot Manager, betekent engagement: zelf het 
initiatief nemen. We verwachten van elke medewerker dat hij/zij betrokken is bij de gemeenschappelijke 
doelstellingen die onze organisatie naar een volgende uitdaging en succes leiden. 
 
 
Interesse? Bezorg dan snel je motivatiebrief en CV via jobs@plasma-industries.be ten laatste voor 20 juni 
2019. 
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