Operator (LSG)
De functie in het kort
De Operator is gekwalificeerd voor productieprocessen met een routinematig karakter, waarvoor
specifieke vakkennis vereist is. Daarnaast worden ondersteunende taken uitgevoerd op het
gebied van schoonmaken en registratie van productiegegevens.
Wat zijn de kernwerkzaamheden als Operator?
• Gereed maken van een enkelvoudige machine, zoals bv. het aansluiten, monteren van
formaatdelen, reinigen/ desinfecteren, instellen en/of testen.
• Controleren op aanwezigheid van de juiste GMP documenten en batch gegevens, incl.
de correcte invulling van deze batchrecords.
• Neemt corrigerende maatregelen in overleg met anderen en voert IPC-controles uit.
• Uitvoeren van eenvoudige analyses aan de hand van voorschriften
• Oplossen van eenvoudige storingen, zo nodig i.s.m. een (Senior) Operator en/of
Technisch Assistent.
• Veilig opleveren van machines voor onderhoud en assisteren van onderhoudstechnici.
• Optimaliseren van machine-instellingen en aangeven van de oorzaak van storingen.
• Komt met ideeën m.b.t. mogelijkheden tot verbetering van werkmethodes, verbetering
van efficiency, kwaliteit of veiligheid en Signaleert knelpunten.
• Levert input voor aanpassing van SOP’s na wijziging van werkprocessen.
Wat zijn jouw kwaliteiten?
• VMBO werk- en denkniveau, met minimaal 2 jaren relevante werkervaring
• Goed kunnen spreken en lezen van de Nederlands en/of Engels taal.
• Kennis van GMP richtlijnen.
• Kwaliteitsgerichtheid
• Klantgericht en betrokkenheid
• Verantwoordelijkheidsgevoel en gevoel voor focus
Wat bieden wij?
Wij bieden je een verantwoordelijke functie in een dynamisch en uitdagend bedrijf, dat
internationaal zeer actief is.
De functie valt in functieschaal B. Het bruto maandsalaris bedraagt minimaal € 1.566,- en
maximaal € 2.374,- op basis van een 40-urige werkweek. Het salaris is onder andere exclusief
vakantiegelduitkering, een eventuele winstuitkering en verzuimgratificatie.
Ben je geïnteresseerd?
Voor inhoudelijke vragen kan je contact opnemen met: Bram Joosten (Manager Value Stream
LSG). Voor vragen over de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met Sabine Wouters
(Manager Human Resources). Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag.
Ben je ervan overtuigd dat deze functie bij je past en heb je zin om aan de slag te gaan? Dan
ontvangen wij graag jouw motivatiebrief voor 1 december 2017. Je kunt de brief mailen naar
s.wouters@emcm.com

