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Solliciteren of meer informatie: 
 
Kijk voor meer informatie over ons bedrijf  
op onze website www.emcm.com.  
Voor inhoudelijke vragen of vragen over  
de sollicitatieprocedure kan je contact  
opnemen met: Sabine Wouters (HR Officer)  
op telefoonnummer 024 – 371 52 55.  
 
Ben jij ervan overtuigd dat deze functie bij  
jou past en heb je zin om aan de slag te gaan  
bij ons? Dan ontvangen wij graag jouw  
motivatiebrief met Curriculum Vitae. Je kunt  
jouw brief mailen naar hr@emcm.com.  
 
Door te solliciteren op deze functie, ga je  
akkoord met onze privacy policy. 
  
Reacties van werving- en selectiebureaus,  
consultants, zzp’ers zullen niet in behandeling  
worden genomen. Wij willen u vragen niet te  
reageren indien u niet aan de gestelde eisen  
voldoet of wanneer u al eerder op deze  
vacature heeft gereageerd en een  
afwijzing heeft ontvangen. 
 
 

 
QA Officer Production 

 
Wil jij jouw ervaring als QA Officer inzetten bij een internationale organisatie gericht 

op medische hulpmiddelen en geneesmiddelen?  
In een organisatie waar je elke dag het verschil maakt voor patiënten over de hele 

wereld? 
 

Dan is EMCM op zoek naar jou! 
 

Jouw taken en verantwoordelijkheden: 
 Opstellen, onderzoeken, impact bepalen en afronden van proces deviaties. 

 Opstellen van CAPA plannen/Changes, incl. coördineren van de uitvoering van acties voortvloeiend 

hieruit. 

 Training geven m.b.t. tot kwaliteitsverbeteringen. 

 Optimalisatie van productie gerelateerde documentatie. 

 Key user SAP.  

 Borgen en opvolgen van (gewijzigde) richtlijnen binnen productie. 

 Verhogen van kwaliteitsbewustzijn van de Value Stream. 
 

Wij vragen: 
 Minimaal HBO werk- en denkniveau met een afgeronde opleiding in de richting van life sciences, 

(medische) biotechnologie of aanverwant.  

 Minimaal 1 jaar werkervaring in relevante functie. 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (spreken, lezen en schrijven). 

 Ervaring met ISO 9001, ISO13485 is een must, ervaring met GMP een sterke pré. 

 In staat om pragmatisch en nauwkeurig te kunnen werken. 

 In staat om met alle lagen van de organisatie te communiceren en discussiëren, waarbij de  
Value Stream centraal staat. 

 

Wat wij bieden:  
Wij bieden jou een langetermijnrelatie in een veelzijdig, dynamische, uitdagend bedrijf in een 
verantwoordelijke functie. Je gaat werken bij een organisatie die internationaal zeer actief is.  
Het bruto maandsalaris bedraagt minimaal € 2.457,000 en maximaal € 3.608,00 op basis van een  
40-urige werkweek. Het salaris is onder andere exclusief vakantiegelduitkering, een eventuele 
winstuitkering en verzuimgratificatie. 

https://www.emcm.com/privacy-policy/

