Colosseum 23
7521 PV Enschede
The Netherlands

Quality Engineer
Medspray ontwikkelt high tech spray producten voor de farmaceutische, medische
en cosmetische markt.

T +31 53 7112835

Wegens groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een Quality Engineer. De Quality

www.medspray.com

Engineer is verantwoordelijk voor uitvoering en naleving van Medspray’s

ISO 13485 certified

kwaliteitssysteem met als doel te voldoen aan eisen van de klant en eisen van ISO,
cGMP, QSR en andere toepasselijke regelgeving.Functieprofiel

Werkzaamheden zijn o.a.:
• Toepassen van het kwaliteitsbeleid bij de afdeling.
• Opzetten en beheren van documentatie ten behoeve product dossiers en
manufacturing procedures inclusief rapportage van experimenten ter
bewijsvoering.
• Het analyseren, rapporteren en evalueren van bestaande processen,
procedures en systemen.
• Implementeren van correctieve en preventieve maatregelen indien nodig.
• Bewaken van de afgeleverde kwaliteit binnen het dagelijks
productieproces. O.a. door middel van analyse en rapporteren van
manufacturing data (procescontrole). Analyseren van fouten in processen
of producten
• Geeft leiding aan (deel) projecten van beperkte omvang bijv. het (mede)
opzetten en managen van nieuwe productie- en logistieke
verbeterprojecten binnen Manufacturing, teneinde de doorlooptijd te
verkorten.
• Toepassen van methoden binnen Lean Manufacturing voor het analyseren
en optimaliseren van productieprocessen (Waste Management, 5S, VSM &
Line Balancing).
• Het (mede) ontwikkelen van tools voor visualisatie van onderhanden werk.
• Meedenken bij de ontwikkeling van processen en producten
• Vrijgeven van inkomende materialen en uitgaande producten
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• Assisteren in:
- Uitvoeren van proces- en product audits
- Trainen van QC-, productie- en lab medewerkers

Wie zoeken wij
• Afgeronde HBO/WO opleiding bij voorbeeld in bedrijfskundige,
technische, medische of medisch/biologische richting.
• Minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie.
• Kennis van statistische methodes, six-sigma green belt en problem
solving tools zijn een pre.
• Kennis en ervaring in een productieomgeving, bijvoorkeur
halfgeleiderindustrie is een pre.
• Relevante ervaring in een kwaliteitsomgeving in medische devices of
farmaceutische context
• Ervaring met ISO13485, risk management, validaties
• Beheerst Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
• Werkt zowel in teamverband als zelfstandig
• Goede kennis van MS Oﬃce (Excel)
• Sociaal, ambitieus, enthousiast en leergierig
• Analytisch sterk, ERP/WMS snel doorgronden

De aanstellingen is voor 40 uur per week met uitzicht op een vast contract.
Herken je jezelf in dit profiel, reageer dan nu via jobs@medspray.com
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