
 
 

 
 
 
Functie: Senior Engineer Technical Designer 3D (/2D) 
 
Rapporteert aan de Supervisor Process Engineering Civil 
 

Algemeen 
 
De afdeling PIBe Engineering bestaat uit ongeveer 25 technici. Engineering is verantwoordelijk voor het 
uitvoeren van alle investeringsprojecten in overeenstemming met de planning en binnen het budget. De 
afdeling garandeert daarbij krachtige installaties die geschikt zijn om kwalitatief hoogstaande farmaceutische 
producten te produceren. Op basis van kwalificatie- en validatietests en de nodige documentatie toetsen we de 
geschiktheid van de installatie en gaan we na of ze voldoet aan de cGMP.  
 
We werken projecten van a tot z uit, van de projectbepaling en de toepassing tot en met de opstart van de 
productie. Daarna dragen we de nieuwe installaties over aan de afdeling Production & Maintenance. Bovendien 
staan we in overeenstemming met het masterplan van de site in voor het bouwen voor de toekomst. We 
fungeren ook als kenniscentrum op het gebied van de verschillende technologieën die worden gebruikt voor 
het fractioneren van bloedplasma in eiwitten om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren. 
 
Onze verantwoordelijkheden omvatten o.a. Process Equipment, de vereiste Black & Clean Utilities, net als de 
technische disciplines op het vlak van Civil, Mechanical, Piping, E&I enz. Tijdens de bouw en de installatie 
monitoren we de bouwplaats en garanderen we dat alle activiteiten veilig verlopen. We zijn ook voortdurend 
op zoek naar nieuwe innovatiemogelijkheden! 
 
Wanneer u deel uitmaakt van het Engineering team, staat u centraal binnen de organisatie en komt u met 
iedereen in contact – van collega's op de werkvloer tot het leidinggevende team van de site! 
 
Werken bij Plasma Industries betekent werken in een dynamische omgeving waarin een flexibele instelling 
fundamenteel is om te slagen. Dit brengt extra uitdagingen maar ook nieuwe mogelijkheden met zich mee! Als 
potentiële kandidaat moet u in staat zijn zich aan te passen aan deze veranderende context, uw steentje 
bijdragen aan het succes van de onderneming en dit kunnen overbrengen op de betrokken partijen en 
collega's. 
 

Doelstellingen 
 
Verantwoordelijk voor de regie en coördinatie van alle dagelijkse tekenvereisten. Het bieden van kwaliteitsvolle 
tekenondersteuning aan de Project Engineers bij het uitvoeren en leveren van projecten aan klanten. 
Verantwoordelijk voor het overnemen van ontwerpconcepten van Project Design Engineers en deze omzetten 
in 3D / 2D-tekeningen, en ervoor zorgen dat tekeningen productieklaar zijn in termen van kosten en geschikt 
voor het beoogde doel. 
 
De Lead technical Designer is verantwoordelijk voor het uitwerken en opmaken van schema’s, lay-outs, 
zoneringsplannen (ATEX), werktekeningen, schakelschema’s, plannen, piping designs, 3D-ontwerpen en P&ID’s 
voor (delen van) nieuwe en bestaande productie-installaties, gebouwen, het elektriciteitsnet, sanitair, HVAC en 
nutsvoorzieningen.  
 
Vanuit uw vakexpertise biedt u ondersteuning aan andere afdelingen binnen het bedrijf. 
 



 

Belangrijkste verantwoordingsplichten en verantwoordelijkheden 
 
Een visie en een goedgekeurd plan uitwerken en invoeren voor verschillende categorieën: 
 

• Je coordineert in teamverband het “day-to-day” multidisciplinaire tekenwerk (3D/2D) binnen de 
tekenkamer; zowel door eigen werk als door aansturen en staat garant voor tijdige afwerking in functie van 
de planning. Daarbij is correcte en tijdige communicatie met de verschillende collega’s van groot belang. 

• Je ondersteunt, adviseert & coacht de collega’s in de tekenkamer inzake algemene werkvoorbereiding. 

• Je doet een aftoetsing van het tekenwerk van de tekenkamer waar nodig. 

• Je zorgt ervoor dat alle tekeningen correct worden opgeslagen in elektronisch en papierformaat. 

• Je gaat pro-actief op zoek naar verbeteringen en implementeert deze in de tekenkamer om een zo goed 
mogelijke werking te kunnen garanderen. Dit maakt je functie dynamisch en uitdagend. 

• Je speelt een cruciale rol in het communicatiemodel (zowel intern als extern) om specifieke noden en 
behoeften te detecteren en te verwerken in concrete processen en bent het aanspreekpunt voor alle 
betrokkenen wanneer ze met vragen of onduidelijkheden zitten. 

• Schema’s, werktekeningen, plannen, piping designs en P&ID’s centraliseren, actueel houden en 
uniformiseren; 

• Bestaande situaties registereren en vastleggen, en bestaande schema’s, werktekeningen, plannen, piping 
designs en P&ID’s controleren; 

• Designvoorstellen uitwerken voor projectengineers (2D en 3D); 

• Technische schema’s uitwerken en gedetailleerde technische voorstellen definiëren, met inbegrip van 
voorstellen voor wijzigingen aan werk-, isometrische en planningtekeningen, rekening houdend met de 
bedrijfs-, kwaliteits- (GMP) en veiligheidsvoorschriften; 

• Materiaallijsten opstellen; 

• 2D- en 3D-modelleringen uitvoeren; 

• Nieuwe (deel)plannen opstellen op basis van ontvangen schetsen van o.a. project- en procesengineers; 

• De ontwikkelingen, bijzonderheden en gemaakte keuzes bespreken met medewerkers van andere 
afdelingen; 

• Fungeren als interne en externe contactpersoon voor het doorgeven van schema’s, werktekeningen, 
plannen, piping designs en P&ID’s; 

• Diverse ondersteunende werkzaamheden verrichten: 

• Deskundige ondersteuning bieden en deelnemen aan projecten vanuit uw specifieke vakgebied; 

• Apparatuurlijsten opstellen en onderhouden; 
 
 

Profiel 
 

• U hebt minstens een bachelordiploma of bent gelijkwaardig door ervaring, en kan terugkijken op een 
aantal jaar relevante ervaring. 

• Uitgebreide kennis van AutoCAD, Plant-3D en Navisworks; 

• Kennis van Autodesk-toepassingen Inventor/AutoCAD MEP (& Revit); 

• Goed vertrouwd met het MS Office-pakket; 

• Kennis van EPLAN is een pluspunt; 
 

• Grondige kennis van bestaande normen binnen bouw, mechanical, piping; 

• Kennis van HVAC en/of elektriciteit is een pluspunt; 

• Grondige kennis van ASME BPE, DIN en ANSI; 
 

• In staat zijn autonoom te werken en efficiënt te communiceren; 

• Sterke administratieve vaardigheden; 

• Nauwkeurig; 

• Gestructureerd, prioriteiten kunnen stellen en stipt werken; 



 
• Proactief, alert (wijzigingen inzien) en flexibel ingesteld; 

• Gedreven door verandering en resultaatgericht; 

• Je streeft ernaar je enthousiasme voor de materie over te brengen op je collega’s; 

• Goede people management skills; 

• Uitstekende analytische en goede communicatieve vaardigheden; 

• Vloeiend in het Engels, Nederlands en/of Frans (spreken en schrijven); 
 

• Eerdere ervaring in een soortgelijke functie in de farmaceutische sector is een troef (kennis van cGMP). 
 

 
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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