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QC Release Coordinator 
 

Heb jij een afgeronde HBO achtergrond richting Chemie of Biochemie? En lijkt het jou 
leuk om QC (release) activiteiten te coördineren?  

Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
 

Jouw taken en verantwoordelijkheden: 
• Het toezien op en bijdragen aan een tijdige en planmatige uitvoering van QC activiteiten m.b.t. het 

vrijgifte proces. 

• Optreden als contactpersoon voor contract laboratoria en het uitvoeren van leveranciers audits bij 
deze contract laboratoria. 

• Coördineren van Root Cause Investigations bij geconstateerde afwijkingen en OOS onderzoek. 

• Coördineren (uitvoeren, opvolgen en monitoren) en opvolgen van CAPA’s en change control 
activiteiten.  

• Up to date houden van records, werkinstructies en procedures 

• Opstellen en verzorgen van (maand)rapportages. 

• Het opmaken en coördineren van stabiliteit programma’s (intern en extern). 
 
 

Wij vragen: 
• HBO werk- en denkniveau, met een afgeronde HBO opleiding richting Chemie / Biochemie / 

Laboratorium.  

• Minimaal 1 tot 3 jaar werkervaring in soortgelijke functie binnen een Quality Control omgeving.  

• Kennis en ervaring op het gebied van GMP. 

• Goed plan- en coördinatievermogen. 

• Accuraat. 
 
 

Wat wij bieden: 
Wij bieden jou een lange termijn relatie 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 € 3.058,00 en maximaal € 4.506,00 op basis van een  

40-urige werkweek. Het salaris is onder andere exclusief vakantiegelduitkering, een eventuele 

winstuitkering en verzuimgratificatie. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

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

