
 
 
 
 
 
 
Functie:  Scanner (m/v)  
  
Rapporteert aan de Teamleader (van de afdeling Logistics te Buggenhout)  
  
Objectieven  
  
Je staat in voor het controleren en scannen van de plasma-units op basis van verzendnota’s.  
  
Voornaamste taken en verantwoordelijkheden:  
  

• Je plaatst plasma en haalt plasmabakken in/uit de vriesruimte.  
• Je voert een visuele controle van de plasmazakken uit.  
• Je weegt en scant plasmazakken met een RF scanpistool en etiketteert plasmabakken.  
• Je werkt met een ERP systeem  
• Je assisteert occasioneel de allround operators bij het samenstellen en inwikkelen van paletten.  
• Je voert eveneens diverse taken uit zoals ondersteuning bij het laden en lossen, het herstapelen van 

plasma, het nemen van stalen, ….  
• Je staat in voor het schoonhouden van de werkplek en het werkmateriaal. Je houdt je aan de geldende 

procedures.   
• Je werkt samen met onder andere de collega scanners, allround operatoren wanneer nodig, 

administratieve medewerkers en supervisor.  
 
Profiel:  
  

• Je werkt nauwgezet, ordelijk en bent kwaliteitsbewust.  
• Je werkt snel en efficiënt en bent stressbestendig.  
• Je hebt idealiter ervaring in de logistieke sector.   
• Je bent flexibel en bent positief ingesteld.  
• Je hebt geen bezwaar tegen werken in een koude omgeving (max 11°, passages in vriescellen -30°) 
• Je kan werken met een PC en bent bereid om met nieuwe programma’s te leren werken.  
• Je bent een team player.  
• Je spreekt zeer goed Nederlands en hebt een goede kennis van het Engels (lezen). 

 
 
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. 
 
 


