Heb jij hart voor QA en kennis van ISO 9001? Wil jij je 20 tot 24 uur per week inzetten om het
kwaliteitssysteem in onze kleine maar innovatieve organisatie te onderhouden? Dan kun jij maar zo
de geschikte kandidaat voor ons zijn. Door de groei van onze organisatie zijn wij per direct opzoek
naar een:

QA officer ISO 9001
De functie
jij werkt zelfstandig aan het behouden van ons ISO 9001 certificaat. Dat doe je naast de QA officer die
in het zuster bedrijf CleanNA werkt aan de ISO 13485 certificering.
Je taken zijn onder meer
• Opzetten, updaten en onderhouden van het Kwaliteitsmanagement Systeem (QMS)
• Procesanalyses maken en processen beschrijven.
• Toezicht houden op ( en het levend houden van) de processen.
• Het uitvoeren en het bewaken van de processen uit de ISO 9001 (Directiebeoordeling, NCR,
Change control, leveranciersevaluatie, klanttevredenheid).
• Klachten afhandelen en oorzaakanalyses maken.
• Uitvoeren van interne audits.
• Gevraagd en ongevraagd adviseren.
Wat breng jij mee?
• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau en affiniteit met life science en
labautomatisering.
• Je hebt een opleiding gevolgd in de richting van kwaliteitsmedewerker en enkele jaren
ervaring.
Verder voel je je thuis in een kleine organisatie, ben je een zelfstarter, communicatief vaardig en
flexibel. Samenwerken staat bij jou hoog in het vaandel. Kennis van de Engelse taal is vereist.
Wij bieden
• Werken in organisatie die in de voorhoede van de wetenschap zit.
• Een werkomgeving welke opereert op basis van wetenschappelijk kennis en kwaliteit
• Goede leer faciliteiten.
• Familiaire sfeer.
• Een bonus en commissie regeling.
Wie zijn wij?
GC biotech, gevestigd in Waddinxveen, is een onafhankelijke leverancier van laboratorium
automatisering. De nadruk ligt op instrumenten, software, kits en reagentia ten behoeve van de Life
Sciences. Ons doel is om een strategische partner te zijn in het leveren van oplossingen aan de
research, diagnostiek en industrie op basis van onze wetenschappelijke kennis.

Geïnteresseerd?

Wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Erica Risiglione (tel. 0655 102384).
Direct solliciteren? Stuur dan je CV naar hr@gcbiotech.com
Meer weten over onze organisatie, neem dan een kijkje op onze website: www.gcbiotech.com.

