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PROFIELBESCHRIJVING 

 
Functie: Senior Engineer Production Continuous Improvement (m/v) 
 

Rapporteert aan de Supervisor Operations Organisational Effectiveness 

 
 
Objectieven 
 

• Analyseren en rapporteren van productie data 

• Identificeren en uitwerken van verbeteringsopportuniteiten 

• Als procesowner ben je het aanspreekpunt voor alle andere departementen in projecten en veranderingen 

• Stimuleren en uitvoeren van continous improvement initiatieven 
 
 
Voornaamste taken en verantowoordelijkheden 
 

1. Analyseren en periodiek rapporteren van productiegegevens (rendement- en trendanalyses, stilstand 
pareto’s,…) ten einde opportuniteiten te identificeren om bestaande processen te optimaliseren. Je 
gebruikt hiervoor een lean en six sigma approach. Je doel is bvb.: 

o Rendementen van processen verbeteren 
o Procestijden te optimaliseren  
o Grond oorzaken van wederkerende problemen definitief op te lossen 
o Je defineert en initieert projecten 

2. Als proces owner van een bepaald deel van het proces vertegenwoordig je productie: 
o Je bent aanspreekpunt tijdens audits 
o Je houdt het proces in een gecontroleerde status 
o Je bent lid van project teams voor grotere projecten ( capaciteitsuitbreiding, nieuwe 

producten, …) 
o Je bent verantwoordelijk voor SOP’s, protocols, ... 

3. Je bent regelmatig aanwezig op de vloer in productie om samen met de supervisoren, operatoren 
verbeteringen (veiligheid, orde en netheid, 5s, ...) te identificeren en uit te werken. Je coached mensen 
op de vloer om een continue verbeterings mind set aan te houden. 

4. Toezien van de naleving van GMP richtlijnen in de toekomstige projecten van de afdeling productie, ten 
einde te voldoen aan de veiligheids- en hygiënevoorschriften. 

5. Je behandeld binnen de vooropgestelde termijn jouw toegewezen trackwise acties (events, capa, cc, ...) 



 

Pg.2 Beschrijving: Senior Engineer Production Continuous Improvement 

 
Profiel: 

 

• Je bezit een Master/Bachelor in Industriële of Burgerlijke Ingenieur  

• Je hebt een eerste werkervaring van minimum 5 jaar bij voorkeur in een (bio)chemische en/of 
farmaceutische omgeving; 

• Je hebt ervaring of al gewerkt in een OPEX en Lean omgeving 

• Je bent analytisch en procesmatig ingesteld; 

• Je bent kwaliteitsbewust en werkt nauwgezet af; 

• IT-kennis van MS Office (Excel / Access / …) is een vereiste; 

• Je beschikt over zeer goede communicatievaardigheden in het NL/F/EN; 

• Je bent van nature uit een teamplayer en je wisselt know how en ervaringen uit met collega’s over 
afdelingen heen; 

• Je werkt graag en haalt energie uit een samenwerking op de vloer in een productie omgeving. 
 
 
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

