Vacature QC Engineer
Momenteel zoeken we gekwalificeerde kandidaten voor de positie van QC Engineer:
In het kwaliteitslabo worden microbiologische en fysicochemische testen uitgevoerd om aan te tonen
dat de producten voldoen aan de wettelijke en geldige GMP richtlijnen o.a. nodig voor de release van
producten. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de productieomgeving en ondersteuning
geboden voor verschillende projecten en eveneens het Expertise Center binnen een voortdurend
groeiend en innoverend bedrijf.
Takenpakket:
In deze gevarieerde functie neem je verschillende data kritisch onder de loep en ben je
verantwoordelijk voor het interpreteren, (statistisch) verwerken en rapporteren ervan, uiteraard met
nodige aandacht voor nauwkeurigheid. Dit omvat eveneens het opstellen en coördineren van de
preventieve en corrigerende acties.
Via een inloopperiode raak je vertrouwd met de diverse fysicochemische en microbiologische
analysemethodes. Je gaat bestaande analysemethodes aanpassen/verbeteren en/of nieuwe
methodes onderzoeken implementeren om betere uitvoering van de analysewerkzaamheden mogelijk
te maken. Hierbij sta je eveneens in voor de validatie, redactie en actualisatie van de nodige
instructies/procedures. Je verzorgt diverse trainingen naar de werknemers toe indien van toepassing.
Je houdt toezicht op het correct gebruik en aankoop of onderhoud van de aanwezige
laboratoriumapparaten/verbruiksmaterialen met het naleven van de geldende veiligheids- en
hygiënevoorschriften. Je hebt een echte hands-on mentaliteit en bezit over een portie technische
kennis om eerste trouble shooting te verrichten.
Je staat in voor de coördinatie en communiceren van alle additionele (ring)testen en definiëren van
extra analyses die nodig zijn in het kader van werkzaamheden van het kwaliteitslabo en stuur hierbij
het team aan.
Profiel:
-

Minimum diploma vereiste: Master of Bachelor
Studierichting bij voorkeur: microbiologie, chemie, milieu, farmaceutisch.
Ervaring met aansturing van labomedewerkers en validaties is een grote plus evenals
ervaring met ISO17025, IFS en GMP richtlijnen.

Er wordt gezocht naar:
-

Een teamplayer, bereid om zelf een voorname rol op te nemen in het team met aandacht o.a.
voor kwaliteit, veiligheid, productiviteit.
Nauwkeurig in het uitvoeren van testen en documenteren
Zelfstandigheid in het plannen van taken en opvolgen van acties
Flexibel met oog voor prioriteiten
Kwaliteit draag je hoog in het vaandel, net zoals een goede teamspirit met open
communicatie.
Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, stressbestendigheid en werklust zijn jouw voornaamste
troeven

Specifieke kennis en vaardigheden:

Talenkennis: perfecte kennis van het Nederlands alsook technisch lezen en rapporteren in Engels. en
goede kennis van het Engels.
Computerkennis: Office applicaties (Word, Excel, Powerpoint..), algemene computervaardigheden om
te kunnen werken met specifieke labo software applicaties

Contact voor meer informatie: susan.vereecke@rousselot.com.

