(jr) Operator Cleanroom
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!
GEEN ERVARING? GEEN PROBLEEM! WE GAAN GRAAG MET JE IN GESPREK
PARTTIME WERKEN MOGELIJK (20-40 UUR)
WERKEN IN DAGDIENST

Solliciteren of meer informatie:

Voor vragen kan je contact opnemen met:
Sabine Wouters (HR Officer):
 024 – 371 52 55
 hr@emcm.com
Kijk voor meer informatie over ons bedrijf
op www.emcm.com
Heb je zin om aan de slag te gaan
bij ons, dan ontvangen wij graag jouw c.v.
voorzien van motivatie op 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

De werkzaamheden:
In het primaire proces werk je aan de productie van medische hulpmiddelen en farmaceutische producten.
• Voorbereidende werkzaamheden zoals apparatuur gereed maken, controleren van
grondstoffen/materialen.
• Opstarten en uitvoeren van de productieprocessen volgens vastgestelde procedures in de
cleanrooms.
• Uitvoeren van IPC-controles aan de hand van voorschriften, invullen en controleren van
batchdocumentatie.
In het secundaire proces werk je aan visuele inspectie, printen en labelen, blisteren en verpakken van de
geneesmiddelen.
Wij vragen
• MBO werk- en denkniveau,
• Werkervaring in een productieomgeving met hoge kwaliteitseisen is een pre.
• Beheersing van Nederlands en/of Engels (spreken, lezen en schrijven).
• Kwaliteitsgericht en nauwkeurig kunnen werken.
• Betrokkenheid, samenwerking en verantwoordelijkheidsgevoel.
Wat bieden
Een verantwoordelijke functie in ons internationaal actief en veelzijdig bedrijf, met veel aandacht voor de
fijne werksfeer en sociale aspecten.
De salarisrange is € 1.890 - € 2.618 (bruto per maand o.b.v. 40 uur). Daarnaast een goed pakket secundaire
arbeidsvoorwaarden waaronder vakantiegeld, winstdelingsregeling, bijdrage sportcontributie, toegang tot
de online Academie, een gunstige pensioenregeling én aanvullende flexibele arbeidsvoorwaarden.

