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PROFIELBESCHRIJVING 

 
Functie: Supervisor Maintenance 
 
 
Rapporteert aan de Manager Maintenance 
  
  
Objectieven:  
  
Als Supervisor Technical Services bent u als directe leidinggevende verantwoordelijk voor het beheer, de 
opvolging en de optimalisatie van de maintenance werkzaamheden binnen Plasma Industries met als doel het 
verzekeren van de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van het productieproces. Dit gebeurt binnen de geldende 
kwaliteitssystemen die voldoen aan de Europese en Amerikaanse cGMP-richtlijnen en volgens de geldende 
veiligheidssystemen.  
  
Als Supervisor Maintenance, coach en ontwikkel je je medewerkers, en je staat in voor de planning en aansturing 
van je medewerkers. 
  
Als Supervisor met focus op het Operationeel team zullen uw werkzaamheden voornamelijk betrekking hebben 
op het beheer van de uit te voeren werkzaamheden binnen maintenance. Je zal leiding geven aan 2 teamleaders 
en de Maintenance Technicians. Het huidig team bestaat uit 11 medewerkers.  
  
  
Belangrijkste verantwoordelijkheden en resultaatsgebieden:  
  

1. Je bent verantwoordelijk voor de operationele planning en zorgt voor het verdelen, coördineren en/of 

prioriteren van de uit te voeren inspecties, interventies en onderhoudsactiviteiten in lijn met de 

operationele planning: 

o Je bent vlot in het organiseren van storingsonderhoud met als doel dat de installaties correct 

en efficiënt kunnen werken met minimale downtime.  

o Je superviseert  over het opmaken en het verdelen van de werkplanning. 

o Je houdt toezicht op de werkzaamheden uitgevoerd door externe firma’s.  

o Je beheerts het budget & de kosten. 

o Je volgt de Key Performance Indicators (KPI’s) op voor uw team of je ontwikkelt nieuwe KPI’s 

indien nodig i.s.m. de Maintenance Manager.  

o Je rapporteert conform een vastgestelde methodiek (KPI’s) aan de Manager Maintenance 

o Je communiceert intern, zowel binnen de afdeling Maintenance als daarbuiten, over de 

werkzaamheden die onder uw verantwoording vallen; 

o Je volgt de aktiviteiten tijdens de summer shutdown (SSD) op, incl. de werkvoorbereiding en de 

planning planning 
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2. Je stuurt aan, motiveert en evalueert de Team Leaders, met als doel teams te creëren die over alle 

nodige kwalificaties beschikken: 

o Je volgt op, betrekt en motiveert de medewerkers 

o Je hebt ervaring in het aansturen, opvolgen en het ontwikkelen/motiveren van mensen. 

o Je hebt ervaring in het evalueren van personeel en het geven van positieve feedback, je kan 

moeilijke gesprekken voeren indien nodig. 

o Je bent verantwoordelijk voor het bijsturen van de medewerkers 

o Je zorgt voor het afstemmen en inplannen van de Training noden. 

o Je kan Technische trainingen geven aan medewerkers. 

o Je bent verantwoordelijk voor de evaluaties van de Team Leaders en Technicians. 

o Je speelt een rol in het selecteren van-; en het opvangen van nieuwe medewerker techniekers 

en het opvolgen van hun leerproces. 

3. Je hebt kennis en ervaring in het correct opvolgen van Maintenance Strategieën en Maintenance 
plannen met als doel de installaties optimaal te beheren.  

o Je zorgt voor de correcte opvolging van de Maintenance taken en inspecties. 
o Je zorgt voor een goede documentatie van de onderhoudsactiviteiten in  het CMMS systeem 

(SAP).  
o Je stelt acties op in samenwerking met de Supervisor MNT Support voor eventuele 

tekortkomingen of verbeteringen aan de Maintenance Strategieën en Maintenance plannen. 
 

4. Je coördineert en neemt deel aan maintenance projecten met betrekking tot het verhelpen van 

storingen en herstellingen en het automatiseren van het maintenance proces, van uitwerking tot 

rapportering;  

o Je helpt Maintenance projecten mee te uitwerken. 

o Je staat in voor het onderzoeken en laten uitvoeren van diverse technische verbeteringen met 

als doel de kosten te beheersen, storingen te vermijden en de technische betrouwbaarheid te 

vergroten binnen het kader van geldende GMP- en EHS richtlijnen. 

o Je controleert Root Cause Analyses uitgevoerd door Team Leaders of Terchnicians bij 

storingen/ afwijkingen (eventueel in samenwerking met de Supervisor Support). 

o Je bent verantwoordelijk over de aanpak, voor het oplossen van complexe problemen. 

o Je zorgt voor het afhandelen van incidenten en uitzonderingen. 

o Je staat in voor het leveren van on-site expertise als de Team Leaders verduidelijking nodig 

hebben bij het uitvoeren van hun taken. 

 

5. Je zorgt voor de correcte naleving van de GMP reglementering, wettelijke normen, voorschriften en 

regelgevingen, zowel binnen de eigen afdeling als andere afdelingen: 

o Je bent verantwoordelijk voor het goedkeuren van relevante SOP’s en werkinstructies. 

o Je verzekert dat alle activiteiten uitgevoerd worden volgens GMP en SOP’s. 

o Je zorgt voor het bewaken van correcte toepassingen van reglementaire bepalingen, 

procedures, normen,… 

o Je volgt de “Trackwise” items op voor u en uw teams met als doel deze onder controle te 

houden en op tijd af te sluiten. 

o Je neemt deel aan interne en externe diverse audits. 
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Profiel:  
  

· Opleidingsniveau: Master in een technische richting (Elektromechanica) of gelijkwaardig door ervaring  
· Je hebt een 10-tal jaar ervaring in een gelijkwaardige functie, binnen de farmaceutische sector ;  
· Je bent vertrouwd met te volgen richtlijnen en procedures met betrekking tot veiligheid en kwaliteit; 
· Je kan vlot overweg met het MS Office pakket, SAP en andere software pakketten; 
· Je hebt ervaring in het leiden en coachen van teams 
· Je bent vlot in Frans en Engels en je hebt een degelijke kennis van Nederlands;  
· Je bent analysematig en voelt je thuis in een projectomgeving; 
· Je kan verschillende projecten tegelijkertijd trekken, prioriteiten stellen en bent organisatorisch sterk; 
· Je bent communicatief en werkt graag samen;  
· Je neemt graag initiatief en bent besluitvaardig. 
· Je kan goed overweg met prioriteiten, ook in veranderende omstandigheden. 
· Je bent overtuigend, weet een standpunt te verdedigen, communicatief en samenwerkend. 
· Je bent klant- en servicegericht;  
· Je bent stressbestendig en resultaatgericht.  

 
 

Ons bedrijf 
 
Plasma Industries werd in 1957 opgericht als onderdeel van het Belgische Rode Kruis en werkt sinds 2016 als 
volwaardige commerciële onderneming. We bieden oplossingen aan om bloedplasma te scheiden in tal van 
levensnoodzakelijke eiwitten die worden gebruikt bij de behandeling van uiteenlopende acute en chronische 
aandoeningen en zo de levenskwaliteit van de patiënten verbeteren. Op dit moment verwerkt Plasma Industries 
ongeveer 1,8 miljoen liter plasma voor verschillende internationale partners. 
 

 
Ons aanbod 
 
Plasma Industries maakt deel uit van een internationale biofarmaceutische groep die mooie 
carrièrevooruitzichten op lange termijn biedt en actief investeert in opleidingen op de werkvloer. 
Bij Plasma Industries ontvang je een competitief loon, een groeps- en hospitalisatieverzekering, en maaltijd- en 
ecocheques. Bovendien kun je gebruikmaken van het Flex Reward Plan. Dat flexibele verloningssyteem geeft je 
de mogelijkheid om via je persoonlijke loonpakket een budget op te bouwen. Je maakt daarbij vrijuit je keuze uit 
een aantal voordelen die Plasma Industries eenmaal per jaar aanbiedt. 
Daarnaast hebben we een interessante vakantieregeling opgezet met meer vakantiedagen dan het wettelijke 
minimum. 
We hechten veel belang aan wederzijds respect en diversiteit is onze kracht. 
Voor iedereen bij Plasma Industries Belgium, van operator tot CEO, betekent engagement: zelf het initiatief 
nemen. We verwachten van iedere collega dat hij/zij zich inzet voor de jaarlijkse doelstellingen die onze 
onderneming naar nieuwe uitdagingen en naar succes leiden. 
 
Interesse? Bezorg ons je motivatiebrief en cv via jobs@plasma-industries.be. 
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