
 

P.1 Beschrijving: Supervisor Quality Control 

 

Functiebeschrijving 
 
Functie: Supervisor Quality Control (2 shifts)  
 
Rapporteert aan de Manager Quality Control. 
 
 
Objectieven 
 
Als Supervisor Quality Control ben je verantwoordelijk voor het coördineren en controleren van de 
kwaliteitscontrole op stalen met als doel een tijdige en efficiënte aflevering van de analyse certificaten  een 
veilige werkomgeving te garanderen en dit cfr. de vereiste Europese en Amerikaanse regelgeving. 
 
Als supervisor Quality Control motiveert en coacht u uw medewerkers, u staat in voor het effectief beheer 
inzake de bezetting en de aansturing van uw medewerkers. Uw team bestaat uit een 10tal medewerkers. 
 
Belangrijkste verantwoordelijkheden en resultaatsgebieden: 
 
People Management: 
 

▪ Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van en het leiding geven aan de medewerkers van je 
team; 

▪ Je coördineert de activiteiten lopende binnen je team; 
▪ Je rapporteert en werkt nauw samen met de Quality Manager; 
▪ 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 departementeel; 
▪ Je stelt acties op tekortkoming en verbetering voor; 
▪ Je houdt functionerings-/ontwikkelings- en beoordelingsgesprekken en bespreekt 

loopbaanperspectieven; 
▪ Je voert wervings- en selectiegesprekken; 
▪ Je zorgt voor een veilige werkomgeving voor jouw medewerkers en je staat in voor de toepassing van 

de veiligheids- en hygiëneregels; 
▪ Je zorgt voor een goede sfeer op de werkvloer en moedigt je medewerkers aan; 
▪ Je creëert een zelflerende omgeving waarin mensen met enthousiasme groeien en presteren.   

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

▪ Je draagt bij tot het opzetten en opvolgen van het beleid van de Quality Control afdeling; 
Je vertaalt dit naar 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 als 1 team de 

uitdagingen succesvol aan te gaan; 
▪ Je coördineert de activiteiten van het departement, en bewaakt de GMP- en veiligheidsrichtlijnen, 

zodat alle producten beantwoorden aan de kwaliteits- en efficiëntienormen van het bedrijf, in 
overeenstemming met de Amerikaanse en Europese richtlijnen; 

▪ Je bent verantwoordelijk voor de planning en de controle van de activiteiten van je afdeling; 
▪ Je analyseert de activiteiten (tests, analyses, …) van je team en keurt ze goed; 
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▪ Je staat in voor de peilingen, de updates en de optimalisatie; 
▪ Je stelt CAPA’s, change controls en events op voor je afdeling en volgt ze op; 
▪ Je helpt bij de voorbereiding van externe audits; 
▪ Je rapporteert aan de Quality Manager; 
▪ Je communiceert intern over de werkzaamheden die onder jouw verantwoordelijkheid vallen; 
▪ Je begeleidt interne en externe audits in het labo. 

 
Project werk op het vlak van QC: 

▪ Je vertegenwoordigt de groep tijdens vergaderingen met andere afdelingen. 
▪ Je werkt mee aan optimalisatie- en automatiseringsprojecten; 
▪ Je biedt QC-ondersteuning aan andere collega’s binnen het departement; 
▪ Je draagt actief bij tot de QC-doelstelling om alle producttests tijdig en kwalitatief af te ronden en 

productcertificatie binnen 28 dagen na de productiestart af te leveren; 
▪ In overleg met het team werk je voortdurend aan verbeteringen; 
▪ Je doet voorstellen tot optimalisatie, kostenefficiëntie en automatisatie en je werkt deze verder uit. 
 

 
Profiel: 

• Je hebt een Masterdiploma in de biochemie, (micro)biologie, industriële farmacie, biotechnologie … en 
hebt ten minste vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie op een afdeling Microbiology QC; 

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

• Je bent vertrouwd met microbiologische en endotoxine en biotechnologische labo testen; 

• Je bent vertrouwd met de Europese (EP) en Amerikaanse (USP) richtlijnen in verband met GMP en GLP; 

• Je hebt een basiskennis van Trackwise, LIMS, SAP en MS Office; 

• Kennis van Lean-methodes en -technieken is een troef (5S, Gemba walk, VSM, G-sigma…); 

• Je kunt goed overweg met prioriteiten, ook als de deadline strak is. Je bent goed in plannen en 
organiseren; 

• Je hebt bij voorkeur ervaring met het leiden en coachen van teams; 

• Je bent communicatief, overtuigend en je houdt van samenwerken; 

• Je bent resultaatgericht en stressbestendig; 

• Je hebt een analytische geest en gaat altijd op zoek naar een oplossing; 

• Je beschikt over een goede kennis van Engels, Nederlands en Frans. 
 
 
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  

mailto:jobs@plasma-industries.be

