SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Junior Validation & Compliance Engineer
Bedrijfsnaam: Agidens Life Sciences
Uiterste sollicitatiedatum: 01/03/2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

x
x
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Agidens kijkt volop uit naar nieuw talent! Onze divisie Life Sciences is momenteel op zoek naar een
gemotiveerde Junior Validation & Compliance Engineer om het team te versterken.
Als Junior Validation & Compliance Engineer binnen het Life Sciences-team waak je mee over de
kwaliteit van de processen en systemen die gebruikt worden bij de productie van geneesmiddelen. Zo
garandeer je mee dat enkel veilige en effectieve medicijnen geproduceerd worden!
Functie

•
•
•
•
•

Binnen de functie van Junior Validation & Compliance Engineer voer je (onder begeleiding van een
ervaren collega) validatieactiviteiten uit op processen, systemen, apparatuur en/of
softwaretoepassingen bij onze klanten in de Life Sciences-industrie.
Je past strikt de gangbare procedures en richtlijnen toe.
Je maakt bepaalde documenten op, bijvoorbeeld technische specificaties, bedieningsprocedures
etc.
Je werkt testscenario’s uit en stelt gedetailleerde testscripts op.
Je voert de nodige testen uit en rapporteert hierover.

Voorwaarden

•
•
•
•
•
•

Je hebt een bachelor of master diploma met affiniteit naar Life Sciences.
Een eerste werkervaring in de farmaceutische of voedingsindustrie is een plus, maar geen must.
Je bent communicatief aangelegd en kan je aanpassen aan verschillende sociale situaties.
Je bent in staat om nauwkeurig te werken. Je gaat graag zelfstandig aan de slag en straalt dit ook
uit.
Je kan goed werken met het MS Office pakket.
Je beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal erg goed (zowel schriftelijk als mondeling).

Aanbod

•
•
•
•
•
•

Deel uitmaken van een gedreven team.
Sterke aandacht voor opleidingen.
Een afwisselende job waarbij je ervaring op doet bij verschillende bedrijven, waaronder
farmaceutische bedrijven, biotech bedrijven, ziekenhuizen, etc.
Een bedrijfsklimaat dat creativiteit stimuleert en waar intrapreneurship wordt aangemoedigd.
De mogelijkheid om een loopbaan uit te bouwen.
Bedrijfswaarden: take ownership, show respect, strive for excellence, be open minded.

Zie jij het helemaal zitten om bij Agidens als Junior Validation & Compliance Engineer aan de slag te
gaan, solliciteer dan vandaag nog. Wie weet word jij dan binnenkort wel onze nieuwe collega.
Pas jij niet helemaal binnen deze functie, maar ken je wel iemand die de ideale persoon voor deze
jobinvulling zou kunnen zijn? Breng hem dan zeker op de hoogte via de onze social-media kanalen of
stuur de vacature eenvoudig door via mail.
Bij vragen mag je ons ook altijd contacteren. Stuur ons daarom zeker een bericht met de titel van
de vacature en uw vraag naar muriel.hemelaers@agidens.com of contacteer Muriel Hemelaers
via het nummer: +32 3 800 76 62
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