
 
 
 
 
Functie:  Operator – Productie (vaste nachtploeg) 
 
Rapporteert aan Supervisor Production 
 
 
Objectieven 
 
Staat in voor alle bewerkingen vanaf het bekomen van de (intermediaire) fracties, producten en oplossingen 
tot het stockeren ervan. Dit proces wordt cakeprocessing genoemd. 
 
Ondersteunen ook in de basisreiniging van de productieafdeling en de productie-uitrusting. Tevens assisteren 
zij de Basistechniekers bij bepaalde taken uit het proces van fractionering van plasma. 
 
 
Voornaamste taken en verantwoordelijkheden: 
 

• Uitvoeren van cakeprocessing : 
o Collecteren van cryoprecipitaat en (intermediaire) fracties 

▪ Door toepassing van centrifugatie 
▪ Door toepassing van filtratie 

o Verpakken van cryoprecipitaat en (intermediaire) fracties 
▪ Afwegen & verdelen  
▪ Inpakken 
▪ Invriezen 
▪ Etiketteren 

o Rekening houden met de procedures en de uitzonderingen 

• Reinigen van alle materiaal dat niet door CIP kan gereinigd worden volgens geldende procedures. 

• Reinigen productiezones volgens geldende procedures. 

• Opvolgen van de orde en netheid in alle lokalen van de productie. 

• Samenwerken met ploegleiding zodat steeds producten van hoge kwaliteit met hoog rendement 
afgeleverd worden. 

• Meewerken aan conformiteit geheel van procedures: deze moeten in maximale mate 
overeenstemmen met de realiteit. 
 

Deze lijst is niet-limitatief, maar bovenstaande punten geven een duidelijk beeld van het niveau van de uit te 
voeren taken. 
 



 
 
 
Profiel: 
 

• Je bent in het bezit van een A2 of gelijkgesteld door ervaring; 

• Je hebt een eerste ervaring met werken in een kwaliteitsomgeving (bijvoorbeeld GMP, ISO, …); 

• Je bent bereid tot ploegen- en weekendwerk. 

• Je bent betrouwbaar, flexibel, communicatief en voert graag fysieke taken uit; 

• Je hebt een goede IT-kennis van de meest voorkomende programma´s (MS Office, logistieke 
pakketten); 

• Je beschikt over een goede kennis van NL en/of FR.   
 
 
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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