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Profielbeschrijving 

Functie: Senior Engineer – Quality Assurance (Third Parties (TP) Management, Products Coordination & Quality 

Management System) 

Rapporteert aan de Quality Assurance Supervisor 

Doelen 

Als Senior Engineer – Quality Assurance (TP Management, Products Coordination & QMS) treed je in samenwerking 
met de QA Systems & Compliance Supervisor op als Products Coordinator binnen de QA-afdeling. Je bent dan ook 
de belangrijkste contactpersoon binnen deze afdeling voor alle zaken die betrekking hebben op de 
productportefeuille van Plasma Industries. Ook ben je de belangrijkste verantwoordelijke voor het uitwerken en 
uitvoeren van het beleid en maatregelen om de continue verbetering van de kwaliteit van de verschillende artikelen 
in deze portefeuille te waarborgen. 
  
Het tweede deel van de functie betreft de invoering en opvolging van de beheer- en samenwerkingsprocessen met 
onze externe partners. Je bent dus onder meer verantwoordelijk voor het opstellen, controleren en verzamelen 
van Quality Agreements in het kader van de QA-administratie, om zo de verantwoordelijkheden en rollen van onze 
organisatie en die van de partner duidelijk vast te leggen. Je onderhoudt een goed contact met onze CMO-
partners, met de externe aannemers met wie we een Quality Agreement hebben afgesloten en ook met alle 
relevante afdelingen binnen de organisatie.  
 
Je bent bovendien de contactpersoon voor verschillende sleutelprocessen en -tools van het 
kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) van PIBe.  
 
Belangrijkste verantwoordelijkheden en resultaatsgebieden 

Je treedt op als Products Coordinator binnen de QA-afdeling: 

• Je houdt toezicht op het opstellen en verzorgt de correctie van de verschillende rapporten (stabiliteit, 
trending, Product quality reviews, Product lifecycle issues enz.) die het mogelijk maken de 
productkwaliteit op te volgen, in overeenstemming met de geldende EU-richtlijnen en de GMP’s van de 
FDA. 

• Je zorgt dat een grondige kennis van de producten in de portefeuille (Product knowledge) wordt 
opgebouwd en toegepast. 

• Je werkt KPI's uit en controleert deze om een optimale opvolging van de productkwaliteit te garanderen. 

• Je analyseert en coördineert de productgerelateerde activiteiten om aan de behoeften van de klanten te 
voldoen of deze te overtreffen. 

• Je gaat met klanten in gesprek om een duidelijk beeld te krijgen van de productvereisten. 

• Je helpt bij de ontwikkeling en verbetering van nieuwe producten. 

• Je neemt deel aan de activiteiten in het kader van risicobeoordeling, risicomanagement en 
risicobeperking. 

• Je ziet erop toe dat procesverbeteringen worden doorgevoerd om de productkwaliteit en de 
productiviteit te garanderen. 

• Je biedt waar nodig training en bijstand aan tijdens audits/inspecties. 
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Je bent verantwoordelijk voor de invoering en opvolging van de processen voor het beheer van en de 

samenwerking met onze externe partners. Ook sta je in voor het beheer van de Quality Agreements die met de 

externe partners zijn afgesloten: 

• Je zorgt ervoor dat deze processen goed worden uitgevoerd en houdt er toezicht op. 

• Je bent verantwoordelijk voor het updaten van alle Quality Agreements die binnen de organisatie vereist 
zijn. 

• Je bent verantwoordelijk voor de Quality Agreements-procedure en zorgt ervoor dat deze voortdurend in 
overeenstemming is met de EU-richtlijnen en de GMP’s van de FDA. 

• Je herziet de door de partners geleverde Quality Agreements en organiseert in het kader hiervan 
vergaderingen binnen onze organisatie en met de partners. 

• Op een zelfstandige manier stel je Quality Agreements op met CMO-partners en externe aannemers, zoals 

laboratoria, opslagvoorzieningen en transportfirma’s. 

• Je biedt ondersteuning bij en neemt deel aan de voorbereiding van audits en inspecties binnen Plasma 

Industries. 

Als lid van het QA Systems & Compliance-team ben je onder meer ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de 

verbetering van het QMS van de organisatie. Dat doe je in samenwerking met het hele QA-team en de organisatie 

als geheel. In het kader hiervan zijn dit jouw taken: 

• Je coördineert de Quality Management Reviews en zorgt voor de voorbereiding ervan. 

• Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen en updaten van de Site Master Files, in overeenstemming met 

de geldende voorschriften en richtlijnen. 

• Je treedt op als key user voor het elektronische kwaliteitsmanagementsysteem (eQMS).  

• Je houdt toezicht op de kwaliteit van de veranderingsprocessen in bepaalde bestaande systemen 
(product- en artikelcodes, LIMS-systeem enz.).  

Profiel 

• Je hebt een masterdiploma als bio-ingenieur of chemie, of bent gelijkwaardig door ervaring. 

• Je hebt minstens vijf jaar ervaring in een vergelijkbare functie in de farmaceutische sector. 

• Je hebt een perfecte kennis van de Amerikaanse en Europese GMP-regels (Good Manufacturing Practices). 

• Je hebt ervaring met het uitvoeren van audits; eerdere ervaring met inspecties van de FDA/het FAGG is een 
pluspunt. 

• Je hebt ervaring met het opstellen van Quality Agreements; eerdere ervaring op het gebied van regelgeving 
(Regulatory Affairs) is een pluspunt. 

• Je hebt ervaring met elektronische managementsystemen en voeling met elektronische systemen. 

• Je beschikt over een perfecte kennis van het Nederlands en/of Frans en Engels, en je stelt vlot rapporten in 
het Engels op. 

• Je werkt onder alle omstandigheden op gestructureerde wijze. 

• Je neemt graag initiatief en bent besluitvaardig. 

• Je komt overtuigend over, bent communicatief en werkt graag samen met anderen. 

• Je bent klantgericht ingesteld. 

• Je hecht waarde aan continue verbetering. 

• Je hebt een pragmatische geest en bent oplossings- en kwaliteitsgericht ingesteld. 
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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, van leider tot manager, 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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