
 
 

  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. 

Door te solliciteren op deze functie, ga je 

akkoord met onze privacy policy. 
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Quality Control Project Coördinator  
 

Wil jij Quality Control vertegenwoordiging bij internationale klantprojecten?  
En daarmee een actieve bijdrage leveren aan nieuwe projecten en producten? 

 

Dan is EMCM op zoek naar jou! 
 

 

Jouw taken en verantwoordelijkheden: 

 Uitvoeren van QC activiteiten m.b.t. nieuwe projecten en klanten. 

 Opmaken en coördineren van stabiliteit programma’s (intern en extern). 

 Contactpersoon voor contract laboratoria en klanten. 

 Coördineren van Root Cause Investigations, CAPA’s en change control activiteiten. 

 Zorgdragen voor de juistheid en beschikbaarheid van relevante documentatie tot aan 
implementatie/overdracht van het project aan productie.  

 Opmaken/reviseren van nieuwe specificaties en het schrijven van SOP’s en procedures.  

 Uitvoeren van leveranciers audits (m.n. contract laboratoria). 

 Normreviews en uitvoeren van GAP analyses. 

 Opstellen en verzorgen van maandrapportages. 
 

Wij vragen: 

 HBO werk- en denkniveau, met een afgeronde HBO opleiding richting Chemie/Biochemie/Laboratorium.  

 Minimaal 1 tot3 jaar werkervaring in soortgelijke functie binnen een Quality Control omgeving.  

 Kennis en ervaring op het gebied van GMP. 

 Kennis en ervaring op het gebied van project management. 

 Communicatief sterk met een goed plan- en organisatievermogen. 
 

Wat wij bieden:  
Wij bieden je een verantwoordelijke functie binnen een dynamisch, veelzijdig en internationaal actief bedrijf. Je 
maakt deel uit van een betrokken en collegiaal team. Het bruto maandsalaris bedraagt minimaal € 2.980,00 en 
maximaal € 4.392,00 op basis van een 40-urige werkweek.  
Daarnaast ontvang je onder andere vakantiegeld, winstdelingsregeling, verzuimgratificatie, een gunstige 

pensioenregeling én voordeel op persoonlijke verzekeringen.  

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

