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Functiebeschrijving 
 
 
 

Functie: Lead Engineering – Validation   
 
Rapporteert aan de Senior Manager Engineering 
 
Doelstellingen: 
 
Als Lead Engineering definieer, coördineer en begeleid je de algemene kwalificatie- en 
validatiestrategie en processen overeenkomstig de projectspecificaties, in samenwerking met het 
projectteam en de interne en externe stakeholders. 
 
Je bent de link tussen Engineering, Qualification, Validation en QA. 
 
Verantwoordelijkheden: 

▪ Je zorgt voor correcte, puntnauwkeurige kwalificatie- en validatieprocessen, stelt het 
validatieplan op en bent verantwoordelijk voor alle cGMP-beslissingen die tijdens de 
validatie van het investeringsproject worden genomen, vanaf het ontwerp tot aan het 
opstellen van het samenvattende validatierapport. 

▪ Je houdt toezicht op de kwalificatieprocessen (IQ, OQ, PQ) en validatieactiviteiten (PPQ, CV, 
PV). 

▪ Je bent verantwoordelijk voor het schrijven, controleren en goedkeuren van 
kwalificatiedocumenten (risicobeoordeling, kwalificatieprotocollen en -rapporten, …). 

▪ Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de uit te voeren kwalificatieactiviteiten. 
▪ Je bent verantwoordelijk voor de implementatie van de systeemvalidatierichtlijnen en 

standaardprocedure voor de processen en toestellen (validatielevenscyclus, kwalificaties). 
▪ Je staat in voor de implementatie van een degelijke systeemvalidatiestrategie die voldoet 

aan de FDA-, EMA- en internationale kwaliteitsnormen. 
▪ Je zorgt ervoor dat alles klaar is voor inspectie – cf. systeemvalidatie 
▪ Je biedt hulp voor de vereisten op het vlak van gelijkwaardigheidsrapporten, Equipment 

Family-rapporten, etc. 
 
Profiel: 

▪ Je hebt een masterdiploma in de Biologie, Biochemie, Chemical Engineering, Bio-
ingenieurswetenschappen, Farmaceutische Wetenschappen, of een andere relevante 
richting. 

▪ Je hebt minstens 10 jaar ervaring in een farmaceutische productieomgeving, procesvalidatie 
en apparatuurvalidatie. 

▪ Je bent een expert op het vlak van kwalificatie- en validatieactiviteiten, controletests, cGMP 
en EMA/FDA. 

▪ Je begrijpt de 'best practices' in de biofarmaceutica. 
▪ Ervaring met het schrijven van documenten en ervaring met audits is belangrijk en een 

echte troef. 
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▪ Je snapt snel de eigenschappen en werking van een brede waaier aan productietoestellen en 

processen, alsook hun potentiële impact op de veiligheid van producten en patiënten. 
▪ Je hanteert een op risico gebaseerde aanpak om problemen op te lossen en taken te 

prioriteren. 
▪ Je zorgt voor kwaliteit en compliance in de technische en kwalificatieactiviteiten. 
▪ Je bent een goede communicator met sterke organisatorische vaardigheden en 

overtuigingskracht. Dankzij deze eigenschappen werk je vlot samen met verschillende 
afdelingen. 

▪ Je kunt zelfstandig werken met minimaal toezicht en taken tijdig plannen, zodat het project 
op tijd kan worden geleverd. 

▪ Je bent een echte teamspeler en werkt goed samen om het validatieproject te doen slagen. 
▪ Je 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 
verloningssysteem 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. 
 
Daarenboven hechten wij veel belang aan wederzijds respect en is diversiteit onze kracht. 
Voor elke medewerker van Plasma Industries Belgium, van operator tot CEO, betekent engagement 
het tonen van initiatief. We verwachten dat alle collega's bijdragen aan het behalen van onze 
jaarlijkse doelstellingen om de organisatie naar toekomstige uitdagingen en successen te leiden. 
 
Interesse? Stuur je cv en begeleidende brief naar jobs@plasma-industries.be  

mailto:jobs@plasma-industries.be

