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PROFIELBESCHRIJVING 

 
Functie: Quality Engineer Production (m/v) 
 
Rapporteert aan de Supervisor Production Development  
 
 
Objectieven 
 

• Bieden van ondersteuning aan de productie afdeling voor onderzoek van minor procedure en proces  
afwijkingen. 

• Voortouw nemen voor onderzoek van major procedure en proces  afwijkingen. 

• Ondersteuning bieden aan de productie afdeling voor Continous Improvement en OPEX initiatieven. 

• Bieden van ondersteuning aan de afdeling Productie door het verrichten van taken betreffende kwalificatie 
en validatie van processen en toestellen.  

• Meewerken aan diverse productieprojecten. 

• Opmaken van productierapporteringen. 
 
 
Voornaamste taken en verantowoordelijkheden 
 

1. Het samenstellen van productiegegevens (rendement- en trendanalyses, samenvattende rapporten,…) 
ten einde het management en de directie managementinformatie te verstrekken. 

o Aanpassen van de database bij wijzigingen van bestaande methodes en bij invoering van 
nieuwe productiemethodes. 

o Opmaken van periodieke rapporteringen op basis van rendement- en trendanalyses. 
o Opmaken en interpreteren van vergelijkende rapporten inzake de intermediaire producten. 

2. Deelnemen aan productieprojecten ( Bv. Cleaning/Decontaminatie In Place validatie, kwalificaties van 
methoden en toestellen, technologie transfer productieprocessen, …) dit van uitwerking tot 
rapportering. 

3. Toezien van de naleving van GMP richtlijnen in de afdeling Productie, ten einde te voldoen aan de 
veiligheids- en hygiënevoorschriften. 

o Het opstellen en aanpassen van nota’s en Notification Of Event.  
o Het uitvoeren van Change Requests en Change Controle. 

4. Overleggen met collega’s en leidinggevenden uit eigen en andere afdelingen alsook contacten met 
partners. 
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Profiel: 

 

• Je bezit een Master/bachelor of gelijkwaardig door ervaring, met kennis Pharmacologie 

• Je hebt een eerste werkervaring bij voorkeur in een (bio)chemische en/of farmaceutische omgeving; 

• Je hebt ervaring of al gewerkt in een OPEX en Lean omgeving 

• Je bent analytisch en procesmatig ingesteld; 

• Je bent kwaliteitsbewust en werkt nauwgezet af; 

• Je bent van nature uit een teamplayer en je wisselt know how en ervaringen uit met collega’s over 
afdelingen heen; 

• Je werkt graag in een productie omgeving; 

• IT-kennis van MS Office (Excel / Access / …) is een vereiste; 

• Je spreekt vloeiend Nederlans /Engels en hebt een goede kennis van het Frans.  
 

 
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, Flex 
Reward Plan. 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 
 


