
 
 

PROFIELBESCHRIJVING 
 

Functie: Senior Operator (Cryo) – Nacht 
 
Rapporteert aan de Supervisor Production 
 
Objectieven 
 
Het uitvoeren van productieprocessen conform de procedures, de planning en de bijbehorende kwalitatieve en 
kwantitatieve vereisten, met als doelstelling specifieke proteïnen uit plasma te verkrijgen. 
 
Belangrijkste verantwoordelijkheden en resultaatsgebieden: 
 
1. Verrichten van voorbereidende werkzaamheden m.b.t. de uit te voeren extractiehandelingen. Deze 

werkzaamheden houden o.a. in:  
- controleren op automatische reiniging (CIP) van de materialen voor de opstart; 
- tot stand brengen van de aansluitingen en verbindingen van leidingen, buizen en pompen;  
- de filters voorzien van hun accessoires; deze onderwerpen aan integriteittests;  
- monteren van filters en centrifuges; 
- controleren van de verbindingen;  
- Opstarten van de installaties alsook controleren van de parameters.  

 
2. Uitvoeren van de opeenvolgende productiehandelingen, om eindproducten te verkrijgen met inachtneming 

van de geldende normen en procedures (criteria van kwaliteit, kwantiteit en hygiëne). Dit houdt o.a. in:  
- uitvoeren van sanitisaties en filtraties/centrifigaties (o.a. controle pH…); 
- in suspensie brengen van verschillende plasmafracties;  
- demonteren van de verschillende filters of centrifuges;  
- opvangen van de pasta; deze inpakken, verpakken en controleren.  
- informeren van de ploegleider in geval van een afwijking of verandering; 
 

3. Het afsluiten van de handelingen, zodat de apparatuur in goede hygiënische en functionele staat blijft. Dit 
houdt ondermeer in:  
- uitvoeren van geautomatiseerde reinigingsactiviteiten;  
- grondig ontsmetten van de materialen;  
- uitvoeren van de achtereenvolgende handelingen voor het ontdooien van plasma en scheiding van de cryo’s.  

 
4. Verrichten van een aantal taken ter algemene ondersteuning van het productieproces, zoals het:  

- helpen van de collega’s (operatoren, techniekers…) (bvb: verwijderen van de bevroren plasmazakken uit hun 
verpakkingsplastic);  
- schoon en functioneel houden van de werkplekken.  
 

5. Uitvoeren van een aantal documentatietaken, zoals het:  
- invullen van het productieverslag conform de goede praktijken (GMP);  
- (mede) opleiden van nieuwe collega’s;  
- Bijdragen tot het opstellen van werkprocedures.  

 



 
Profiel: 
 

• A1-A2 (Bachelor/Graduaat) in Chemie, Biochemie, Apotheek of gelijkgesteld door ervaring 

• Een eerste ervaring in een soort gelijke functie is een troef 

• Vlot overweg met MS Office pakket 

• Taalkennis: Nederlands en Frans, waarvan beheersing van één en goede kennis van de tweede 

• Nauwgezet en kwaliteitsbewust 

• Gestructureerd, prioriteiten kunnen stellen en stipt werken 

• Proactief en alert (wijzigingen inzien) 

• Flexibel ingesteld en bereid tot ploegen- en weekendwerk 
 
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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