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DESCRIPTION DE PROFIL 

 
Functie :  Engineer – Process Engineering, process group 
 
Rapporteert aan de Supervisor – Process Engineering, process group 
 
 
Objectieven 
 
In jouw rol werk je aan engineeringprojecten met betrekking tot productieapparatuur. Uw rol omvat de analyse 
van de noden, het design van de systemen, de aankoop van apparatuur en diensten, de opvolging van de 
installatie, de kwalificatie, tot de inbedrijfstelling en de ondersteuning aan operations bij het begin van de 
gebruik. Je werkt in teamverband samen met andere engineers en / of met andere afdelingen die bij de projecten 
betrokken zijn (Productie, Maintenance, PRD, QA, QC, EHS). Je neemt als team deel aan grote projecten met een 
ervaren engineer of stuurt zelfstandig kleine projecten aan. 
 
Voornaamste taken en verantwoordelijkheden 
 

1. Design: 

- Je analyseert de noden van je interne klanten, je bepaalt de specificaties van de systemen 

- Je analyseert de technische oplossingen om het beste compromis te vinden tussen noden / budget / 
planning, in overeenstemming met kwaliteits- en veiligheidsnormen 

- Je schrijft de documentatie met betrekking tot de systeemspecificaties 

- Je werkt volgens het investeringsbudget en de vooraf opgestelde planning 
 

2. Implementatie: 

- Je neemt contact op met de leveranciers om de benodigde apparatuur en diensten te bestellen 

- Je zorgt voor de implementatie van nieuwe installaties en je staat in voor de opvolging van 
leveranciers en onderaannemers 

- Je hebt een actieve rol bij het oplossen van problemen 
 

3. Testing en kwalificatie: 

- Je definieert de kwalificatiestrategieën en schrijft de protocollen 

- Je organiseert en voert de testen van de nieuwe installaties uit. 
 

4. Inbedrijfstelling: 

- Je neemt deel aan gebruikerstrainingen en helpt bij het opstellen van werkprocedures 

- Je helpt gebruikers in het veld tijdens de inbedrijfstelling 
 



Pg.2 Description: Senior Engineer – Process Engineering  

 
Profiel: 
 

• Opleidingsniveau: burgerlijk of industrieel ingenieur of gelijkwaardig door ervaring. Ervaring in 
mechanica, elektronica, automatisering of chemische processen is een pluspunt; 

• Je hebt ongeveer 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie als projectdeelnemer / projectleider. 
Ervaring in de farmaceutische sector is een grote troef, ervaring in een andere kwaliteitsgerichte sector 
is een vereiste (farmaceutica, chemie, voeding, etc.); 

• Je bent bekend met de GMP-richtlijnen (Good Manufacturing Practices); 

• Je kan goed overweg met MS Office-tools en andere software; 

• Je hebt een goede kennis van het Frans en/of Nederlands en een zeer goede kennis van het Engels; 

• Je hebt een analytische geest en voelt je op je gemak in een projectomgeving; 

• Je kunt verschillende projecten tegelijk uitvoeren, je weet hoe je prioriteiten moet stellen en je bent 
georganiseerd; 

• Je bent communicatief vaardig en werkt graag in teamverband; 

• 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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