
 
 
Functie: Project Engineer Clean & Black Utilities 
 
Rapporteert aan de Supervisor Process Engineering Clean-Black Utilities 
 
Algemeen 
 
De afdeling PIBe Engineering bestaat uit ongeveer 25 ingenieurs. 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. 
 
Objectieven 
 

• Als project engineer ben je verantwoordelijk voor het succesvol uitvoeren van projecten (Clean & Black 
utilities). 

 

• Je bouwt de nodige technische kennis op en brengt innovatieve ideeën aan om te blijven verbeteren met 
betrekking tot Clean & Black Utilities (Compressed air, Clean steam, Water for injection, City water & 
sanitary water, Cooled water, Hot water, Glycol, Industrial steam, Ethanol, HCl, NaOH, CH3COOH, Filter 
aid). 

 

• Je wordt verantwoordelijk voor een geselecteerd aantal clean / black utilities als “System Owner” 
waarvoor je optreedt als “single point of contact” en SME binnen het bedrijf. 

 

• Je zorgt voor een transparante, vlotte en effectieve communicatie met alle interne stakeholders en alle 
externe partners (leveranciers, aannemers, ingenieursbureaus…). 

 



 
Voornaamste taken en verantwoordelijkheden: 
 
Je bent in staat zelf projecten te leiden en leiding te geven aan een (multidisciplinair) cros-departementaal 
projectteam. Hiervoor zorg je voor een duidelijke taakverdeling binnen het project team terwijl je het PIBe 
projectmanagementsysteem volgt. 
 

• Vanaf de start van het project geef je in overleg met interne klanten een duidelijke omschrijving van de 
project scope (productie, onderhoud, QA, EHS, etc.). Je vertaalt deze klantverwachtingen naar specificaties 
voor verdere projectontwikkeling. 

 

• Wat Project Engineering betreft, bent U verantwoordelijk voor basic en gedetailleerd design in 
overeenstemming met de projectdoelen en de specificaties en vereisten van de site. 

• Je kunt een gedetailleerde planning opstellen die aansluit bij de algemene projectplanning en je zorgt voor 
tijdige oplevering van de projecten binnen budget, en rapporteert tijdig alle afwijkingen aan het 
managementteam. 

• Je coördineert de aankoopactiviteiten (apparatuur & services) door het schrijven van offerteaanvragen en 
aanbestedingsboeken (contractor management). 

• Je voert de nodige risicoanalyses (HAZOP, FMEA) uit en zorgt voor de juiste documentatie. 

• Je coördineert en superviseert de installatie van de apparatuur en je voert ook de verificatie / kwalificatie / 
validatietesten uit.  

• Daarna zorg je voor een compleet as-built dossier en volledige overdracht van het project aan productie en 
onderhoud. 

 
De projecten zijn gevarieerd, gaande van proces- / productiviteitsverbetering tot kwaliteitsverbetering of 
veiligheid, aanpassing van bestaande productielijnen, ... 
 
Profiel: 
 

• Master ingenieur diploma, voorkeur in Elektromechanica (ing./ir.) 

• Kennis van projectmanagementsystemen en -tools (bijv. MS Office, MS Project)  

• Ervaring met een productieomgeving  

• Kennis van cGMP-procedures en EMA/FDA-vereisten  

• Ervaring in farmaceutische productie, procesvalidatie, validatie van apparatuur (> 5 jaar). 
 

• Sterk in plannen  

• Sterke communicatieve vaardigheden  

• Sterke organisatorische vaardigheden  

• Teamspeler en teamcoach die vertrouwd is met verschillende disciplines  

• Analytische en opbouwende houding  

• Nauwgezet  

• Zelfstandig  

• Probleemoplossend vermogen en brede interesse  

• Proactief 

• Flexibel  

• U spreekt en schrijft vloeiend Engels, Nederlands en/of Frans 
 



 
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. 
 

mailto:jobs@plasma-industries.be

