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PROFIELBESCHRIJVING 
 

Functie: Engineer – Product Development Validation  
 
Rapporteert aan de Supervisor – Product Development Validation  
 
Doelstellingen 
 
Als Engineer – Product Development Validation, verleen je specifieke assistentie aan de Productieafdeling. Je 
voert taken uit met betrekking tot kwalificaties, validatie van processen/apparatuur, monitoring van nieuwe 
productlanceringsprojecten en productierapporten.  
 
Je garandeert kwaliteit door voor de opvolging te zorgen en erover te waken dat alle activiteiten op alle niveaus 
worden gevalideerd via processen op basis van Quality by Design.  
 
Je maakt deel uit van een team van 10 medewerkers. 
  
 
Belangrijkste verantwoordelijkheden en resultaatsdomeinen: 
 
1. Uitwerken / gezamenlijk toezien op / plannen / uitvoeren / rapporteren over verschillende productieprojecten, 
in overeenstemming met de geldende SOP's volgens de GMP- of GLP-regels.  
 
Dit kan omvatten:  

▪ CIP's ontwikkelen en valideren;  
▪ taken uitvoeren als onderdeel van productontwikkeling (Pilot Scale en Scaling up); 
▪ protocollen opstellen / uitvoeren / rapporteren over: Operational Qualification (OQ), Performance 

Qualification (PQ) en Process Validation; 
▪ processen valideren en ontwikkelen op basis van Quality by design; 
▪ bijdragen aan de overdracht van de technologie van productieprocessen naar nieuwe processen, 

(voornamelijk) opgelegd door buitenlandse klanten.  
  

2. Uitwerken van nieuwe kwalificaties/validaties van de GMP-voorwaarden, en deelnemen aan de implementatie 
ervan om bij te dragen aan de optimalisatie/coherentie van de productiemethoden.  
Deze taken omvatten:  

▪ validatieprotocollen opmaken en indienen voor goedkeuring;  
▪ de in de validatieprotocollen beschreven acties uitvoeren, en ook helpen om nieuwe productieprocessen 

op te starten;  
▪ de verkregen resultaten interpreteren, een conclusie en eventueel een actieplan opstellen; de resultaten 

en het actieplan ter discussie/goedkeuring voorleggen aan je supervisor; 
▪ validatieprotocollen opmaken en indienen voor goedkeuring.  
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3. Streven naar toepassing van de GMP-richtlijnen in de hele productieafdeling. Dan gaat het vooral om:  

▪ notities opstellen/aanpassen, NOE, change requests, change control...  
 
4. Werken per project en waarschijnlijk een project toegewezen krijgen als Subject Matter Expert. 
 
 
Profiel: 
 

▪ Je hebt een Master/Bachelordiploma Bio-ingenieur of Industrieel Ingenieur behaald;  

▪ Je hebt idealiter kennis van biotechnologie of biochemie; 

▪ Je hebt een eerste ervaring, bij voorkeur in een (bio)chemische en/of farmaceutische omgeving; 

▪ Je hebt een analytische geest en bent procesgericht; 

▪ Je bent gevoelig voor kwaliteit en levert nauwkeurig werk; 

▪ Je hebt ervaring met coördinatie en projectmanagement in de productie (upstream - downstream); 

▪ Ervaring met Pilot Scale en Scaling Up is een troef; 

▪ Computerkennis van MS Office (Excel/Access/...) is een vereiste; 

▪ Je kunt heel goed communiceren in het FR/ENGELS of NL/FRANS met een goede kennis van het 

Nederlands of Engels;  

▪ Je hebt zeer goede communicatieve vaardigheden, bent een geboren teamspeler en wisselt je kennis en 

ervaring uit met collega's buiten je eigen afdeling; 

▪ Je wilt graag in een productieomgeving werken; 

▪ Je kunt uitstekend planningen opmaken en de voortgang ervan opvolgen; 

▪ Je bent flexibel en indien nodig bereid om naar het buitenland te reizen. 

Aanbod: 
 
Plasma Industries Belgium biedt perspectieven op lange termijn. 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 en een 
Flex Reward Plan. 
Bovendien is er een interessante vakantieregeling met extra dagen vrijaf. 
 
Daarenboven hechten wij veel belang aan wederzijds respect en is diversiteit 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 ons dan snel je motivatiebrief en cv via jobs@plasma-industries.be. 
 


