
 
 

  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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Artwork Officer (0,6 fte) 
 

Zoek jij een uitdaging waarin je jouw administratietalent en nauwkeurigheid ten behoeve 
 van de klanten en de organisatie kunt inzetten? 

 

Dan is EMCM op zoek naar jou! 
 

Jouw taken en verantwoordelijkheden: 

 Mede uitvoering geven aan de MDR-transitie (nieuwe wetgeving, Medical Devices Regulation) m.b.t. Artwork. 

 (Ondersteunen bij) het ontwerpen van klant en product gerelateerd drukwerk. 

 Intern reviewproces van drukwerk coördineren. 

 Administratieve Artworktaken zoals documentatie ordenen, archiveren etc. 

 Administratieve ondersteuning voor RA (Regulatory Affairs) zoals legalisatie. 
 

Wij vragen: 

 MBO niveau 4 werk- en denkniveau.  

 Affiniteit met administratieve processen en werken met software/IT systemen.  

 Minimaal 2 jaar werkervaring in een administratieve functie. 

 Goede communicatie in de Engelse en Nederlandse taal (zowel mondeling als schriftelijk).  

 Goede kennis van het Microsoft Office pakket. 

 Kennis van of bereidheid om kennis op te doen van Indesign (Dtp-programma). 

 Administratief sterk onderlegd. 

 Zelfstandig en zeer nauwkeurig kunnen werken. 
 
 

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.  
Deze functie is in eerste instantie voor de periode van een jaar en met name gericht op de transitie naar  
de nieuwe MDR wetgeving. 
Het bruto maandsalaris bedraagt minimaal € 2.196 en  maximaal € 3.242 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/

