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PROFIELBESCHRIJVING 
 

 
Functie: Engineer – (Automation Engineer) 
 
 
Rapporteert aan de Supervisor – Proces Automatisatie  
 
 
Objectieven 
 
Vanuit een project rol neem je deel aan engineeringsprojecten ter automatisatie van de productie- en utilities 
installaties. Binnen deze projecten neem je de lead voor aanpassingen/verbeteringen aan automatisatie 
systemen (omvat bijvoorbeeld PLC, HMI, SCADA, MES en elektrische process control installaties) over de 
gehele projectduur: uitwerking en/of oplevering van verschillende projectfases: de planning, analyse & design, 
opstellen van offerte aanvragen, de implementatie, de testfase en de kwalificatie tot aan de uiteindelijke 
nazorg en overdracht van het project.  
 
Vanuit een operationele rol ben je beschikbaar om andere diensten binnen het bedrijf te ondersteunen vanuit 
je technische kennis van automatisatie systemen. Je bent ook het centrale aanspreekpunt voor communicatie 
met externe automatisatie partners, bij technische vragen, en bij het analyseren en oplossen van storingen 
aan automatisatie systemen binnen het bedrijf.  
 
Belangrijkste verantwoordelijkheden en resultaatsgebieden: 

 
Productieprocessen semi-automatiseren door het sequentieel combineren en parameteriseren van de 
aangeleverde functie blokken. 
Het creëren van een digitale gebruiksinterface die de operatoren begeleidt doorheen de verschillende 
processtappen. 
 
1. Planning en Design: 

- Je analyseert de behoeftes van je interne klanten op vlak van jouw specialisatiefocus en legt de 
engineeringobjectieven vast; 

- Vanuit je technische kennis vertaal je deze behoeftes in User Requirement Specifications (URS) en 
andere specificatie documenten, op basis waarvan je een offerte aanvraag zal uitsturen naar een 
externe partij voor de daadwerkelijke programmatie;  

- Je analyseert de ontvangen offertes en neemt deel in het supplier selectie proces; 

- Je werkt in lijn met het vooropgestelde tijdslijn en investeringsbudget, en je volgt de coördinatie op 
van de verschillende betrokken partijen.   
 

2. Implementatie: 

- Je neemt de leiding voor de implementatie van de automatisatie modules binnen projecten; 

- Je draagt zorg voor de implementatie van de nieuwe installaties binnen jouw focusgebied en je staat 
in voor de ondersteuning van interne en externe projectmedewerkers;  
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- Je bezit het vermogen om een goede samenwerking met andere afdelingen te ontwikkelen, te 
onderhouden en te versterken, teneinde hen informatie, hulp en ondersteuning kunnen bieden. 
  

3.   Testen, verificatie en kwalificatie: 

- Je bereidt kwalificatie (IOQ) documenten voor, en organiseert, coördineert en participeert in de 
verschillende commissioning en verificatie stappen (FAT, SAT, IQ, OQ) om aan te tonen dat het 
nieuwe of aangepaste systeem tegemoetkomt aan de gevraagde specificaties;    

- Je organiseert, begeleidt en documenteert testen en kwalificatie; 

- Je speelt een actieve rol in probleemoplossing tijden ingebruikname van de installatie. 
 
4.   Nazorg en overdracht: 

- Je speelt een actieve rol in de ingebruikname van jouw deelproject en draagt je kennis over aan de 
interne klant. 
 

5.   Bijkomende departement specifieke taken: 

- Je beheert verschillende softwaresystemen inzake manufacturing (PLC, HMI, SCADA, MES, data 
reporting/analyse tools en elektrische process control installaties); 

- Je bent een centraal aanspreekpunt betreffende automatisatie aspecten. 

- Je bijkomende administratie in functie van de projecten en kwaliteit (opstellen SOP’s, 
gebruikersspecificaties…).  

 
 
Profiel: 

• Opleidingsniveau: Industrieel Ingenieur of gelijkgesteld door ervaring.  

• Je bent analysematig en voelt je thuis in een project/proces omgeving. 

• Een ervaring van ten minste 3 jaar binnen een kwaliteit gestuurde sector is een pluspunt (farmacie, 
chemie…). 

• Je hebt ervaring met kwalificatie en verificatie van automatisatie systemen (bijv. GAMP 5). 

• Je bent bereid om de productie en technische installatie kennis je eigen te maken. 

• Je weet van aanpakken en kan autonoom werken. 

• Essentiele kennis van de betrokken softwarepakketten is een groot voordeel: 

▪ PLC: Siemens Step7 and TIA Portal 

▪ SCADA: Wonderware Intouch System Platform 
▪ MES: Pharmacim 
▪ Data Storage and Reporting: SQL and SQL Reporting Services 

• Je bent vlot in Nederlands en/of Frans en hebt een zeer goede kennis van de Engelse taal, zowel 
mondeling als schriftelijk. 

• Je communiceert via schriftelijke en mondelinge communicatie, zowel informeel (zowel binnen het 
Proces Automatisatie team, interdepartementaal als met externe partijen) als formeel (GMP-
documentatie voor ondersteuningsprojecten). 

• Je bent klant gericht met focus op output, interdepartementaal teamwork, probleemoplossing, 
onderzoek, verbeteringen en veiligheid.  
 
 

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. 
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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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