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PROFIELBESCHRIJVING 
 

Functie:  Engineer Improvement QC 
 
Je rapporteert aan de Manager QC. 
 
Objectieven 
 
Als  Engineer Improvement QC draag je zorg voor het opvolgen van het goede verloop van de verschillende 
processen binnen de afdeling. Aan de hand van Lean-methodologie ga je de processen samen met de 
uitvoerders optimaliseren zodat “flow” gegarandeerd wordt en de processen “Right First Time” zijn met een 
minimum aan “waste”. Indien er kwaliteitsafwijkingen zijn in het labo die diepgaander onderzoek vereisen, ben 
jij het die met problem solving methodologie dit onderzoek in goede banen leidt en rapporteert. Al dit conform 
met het in  PLASMA INDUSTRIES BELGIUM geldende GMP kwaliteitssysteem. Zodoende verbeter je continu de 
QC processen en draag je ertoe bij dat de kwaliteit van de farmaceutische producten van PLASMA INDUSTRIES 
BELGIUM voldoet aan de Europese en Amerikaanse cGMP richtlijnen  
 
Belangrijkste verantwoordelijkheden en resultaatsgebieden: 
 

1. Je draagt zorg voor het opvolgen van de processen binnen QC. Je maakt bottle necks zichtbaar, stelt 
samen met het team verbeteringen voor, implementeert en volgt het resultaat op. Dit in lijn met 
geldende regelgevingen. 

 
2. Je ondersteunt de labo medewerkers in hun onderzoeken in het geval van deviaties. Indien de 

onderzoeken complex zijn omdat de grondoorzaak niet voor de hand liggend is, neem je de leiding over 
in het onderzoek. Je gebruikt problem solving methodologie en documenteert volgens de 
kwaliteitsrichtlijnen in het kwaliteit opvolging systeem. Je werkt hiertoe nauw samen met de 
kwaliteitsafdeling. 
 

3. Op vraag van het management en/of als de gedefinieerde verbeteringen uit de 2 vorige punten dit 
vereisen, zal je; 

- departement specifieke procedures en/of  werkinstructies opmaken of aanpassen 
- initiëren van change control alsook de uitvoering en opvolging ervan 
- Initiëren van CAPA’s  (Corrective Action / Preventive Action) alsook de uitvoering en opvolging 

ervan 
- (monitoring) rapporten opmaken en opvolgen 
- Periodieke trending rapporten opstellen  
- Visualiseren van processen (ANDON) 
- Verbeteringsvoorstellen van werknemers onderzoeken, feedback bezorgen en desgevallend 

uitvoeren.   
- Deelnemen aan in – en externe audits en inspecties 
 

4. Je staat in voor het ondersteunen van PLASMA INDUSTRIES BELGIUM medewerkers in het continu 
verbeteren van onze processen. Dit zowel op het vlak van efficiëntie als op het vlak van kwaliteit. 
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Profiel: 
 

• je beschikt over een Master diploma (voorkeur: Chemie, Industriële Farmacie, Biotechnologie), een 
departement specifieke interesse of affiniteit is noodzakelijk 

• je hebt minimum 2 jaar ervaring in een soort gelijke functie in de farmaceutische of voedingssector 

• jennis van kwaliteitssystemen is een vereiste,  ervaring met Europese en Amerikaanse GMP-richtlijnen 
(Good Manufacturing Practices) en SOP’s (Standard Operating Procedures) is een troef  

• je kan vlot overweg met MS Office pakket; kennis van SAP/TRACKWISE is een troef 

• je hebt kennis en ervaring in Lean management (vb: Six Sigma, Value Stream Mapping, ANDON, 5S, 
Gemba, …) 

• je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en hebt een basiskennis van het Frans (of omgekeerd). Je hebt 
een goede kennis van het Engels (zowel mondeling als geschreven) 

• je bent analytisch en probleemoplossend ingesteld 

• je bent resultaatgericht en besluitvaardig 

• je bent innoverend en hebt ervaring in het verbeteren van operationele processen 

• je bent klantgericht, overtuigend, communicatief en samenwerkend 

• je bent een team player 
 
 
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 trainings. In ruil voor je 
prestaties ontvang je een competitief loon, groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijd- en ecocheques, Flex 
ward 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 Analist, 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 online inschrijving of via jobs@plasma-industries.be  

mailto:jobs@plasma-industries.be

