Production engineer
Wil jij een bijdrage leveren aan een betere kwaliteit van leven voor vele patiënten over
de hele wereld en ben jij bereid om iedere dag het beste uit jezelf te halen om een
optimaal kwaliteitsniveau te behalen?
Dan is EMCM op zoek naar jou!

Jouw taken en verantwoordelijkheden:
•
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 of
HR@emcm.com .
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.
EMCM B.V. – Middenkampweg 17,
6545 CH Nijmegen, The Netherlands

•
•
•

Voorbereidende werkzaamheden t.b.v. productie, bv. apparatuur gereed maken voor productie,
controleren van grondstoffen/materialen.
Opstarten en uitvoeren van de productieprocessen voor medische hulpmiddelen en farmaceutische
producten volgens vastgestelde procedures in een gereguleerde cleanroom omgeving.
Uitvoeren van IPC-controles aan de hand van voorschriften.
Controleren en invullen van batchdocumentatie.

Wij vragen:
•
•
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau, opleiding bij voorkeur richting Techniek of Procesindustrie.
Werkervaring in een productieomgeving met hoge kwaliteitseisen.
Goede beheersing van de Nederlandse taal (spreken, lezen en schrijven).
Ervaring in het werken volgens (GMP) richtlijnen of andere kwaliteitsrichtlijnen.
Kennis van en ervaring met aseptische werkprocessen is een pre.
Kwaliteitsgericht en nauwkeurig kunnen werken.
Betrokkenheid, samenwerking en verantwoordelijkheidsgevoel.

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 € 1.701,00 en maximaal € 2.521,00 op basis van een 40-urige werkweek. Daarnaast ontvang
je onder andere vakantiegeld, winstdelingsregeling, verzuimgratificatie, een gunstige pensioenregeling
én voordeel op persoonlijke verzekeringen.

