
  EMCM B.V. – Middenkampweg 17,  
  6545 CH Nijmegen, The Netherlands 

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 t.a.v. Sabine Wouters. 

Door te solliciteren op deze functie, ga je 
akkoord met onze privacy policy. 

Project Engineer 
Ben jij die veelzijdige Engineer die het leuk vindt om verschillende interne- en klantprojecten uit te 

voeren en te managen? En vind jij het leuk om kwalificatie en procesvalidatieprojecten van bestaande 
apparatuur en nieuw te ontwikkelen producten/processen uit te voeren? 

Dan is EMCM op zoek naar jou! 

Jouw taken en verantwoordelijkheden: 
• Uitvoeren van technische projecten m.b.t. apparatuur, installaties en/of cleanrooms (o.a. opstellen van URS, 

kwalificatiedocumenten en het verzorgen van trainingen).
• (laten) Uitvoeren en controleren van FAT/SAT en DQ-/IQ-/OQ-/PQ-trajecten.
• Begeleiden van procesvalidaties, opstellen van procesvalidatie programma’s en validatiedocumenten voor 

nieuwe en bestaande producten/processen.
• Beoordelen van noodzaak tot hervalidatie van processen aan de hand van FMEA’s, SPC en processevaluaties.
• Diverse Projectmanagement werkzaamheden zoals het opstellen van projectplannen, projectplanning,

voortgangsdocumenten en bewaken van en aansturen op voortgang, kwaliteit en budget.
• Regelmatig contact met klanten d.m.v. conference calls, voortgangsmeetings en e-mail.

Wij vragen: 
• HBO werk- en denkniveau, door opleiding of ervaring verworven. Relevante opleidingsachtergrond in een

technische richting zoals Proces-, (Bio)Chemische of Medische Technologie.
• Minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring, waarbij brede technische kennis en ervaring is opgedaan.
• Ervaring in een productieomgeving van medical devices of de farmacie is een pré.
• Ervaring met apparatuurkwalificatie en procesvalidatie.
• Ervaring en kennis in Projectmanagement, o.a. rapportage vaardigheden.
• In staat om een projectteam functioneel aan te sturen maar zeker ook in staat om zelfstandig

projectwerkzaamheden uit te voeren.
• Praktische instelling, d.w.z. een hands-on mentaliteit, zelfstartend en resultaatgericht.
• Goede kennis van Nederlandse en Engelse taal (woord en geschrift). Frans en/of Duits is een pré.
• Goede kennis van Microsoft Office pakket.

Wat wij bieden:  
Als Project Engineer heb je een verantwoordelijke functie in een veelzijdig, dynamisch, uitdagend bedrijf. EMCM is 
internationaal actief met een bijzonder pallet aan producten en technologieën. Je hebt hier de mogelijkheid jouw 
expertise optimaal in te brengen in contacten met interne en externe klanten. Daarnaast vinden we het belangrijk ons 
te blijven ontwikkelen hetgeen ook voor jou mooie kansen met zich meebrengt. Naast een mooi pakket aan secundaire 
arbeidsvoorwaarden (gunstige pensioenregeling, winstuitkering, gratificaties en flexibele werktijden) bedraagt het 
bruto maandsalaris minimaal € 3.503 en maximaal € 5.490 op basis van een 40-urige werkweek. 
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