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PRODUCTIE MEDEWERKER   
Heel Belgium is een dochter van het farmaceutisch bedrijf Biologische Heilmittel Heel GmbH in Duitsland, 

gespecialiseerd in de productie en marketing van bioregulerende en homeopathische geneesmiddelen.  

FUNCTIE OMSCHRIJVING 
Als medewerker serieproductie heb je als vaste werkpost de verpakkingslijn van tabletcontainers 

(labelen, printen en kartonneren). Daarnaast word je ook flexibel ingezet binnen de productie op andere 

werkposten (uitvullen en verpakken druppels, crèmes, globuli,…). Je bent een onmisbare schakel in het 

productieproces van onze geneesmiddelen.  

TAKENPAKKET 
• Je bent de verantwoordelijke van je vaste werkpost: je begrijpt de werking van de 

productiesystemen, kan de lijn omstellen en doet de 1e analyse bij technisch defect  

• Je houdt toezicht op de vlotte doorstroom verpakkingsproces en grijpt in wanneer nodig 

• De afgewerkte producten verpak je in dozen en stapel je op paletten 

• Je ruimt de werkzone op en reinigt deze grondig  

• De uitgevoerde activiteiten zal je documenteren volgens GDocP  

• Je rapporteert aan de Manager Serieproductie 

PROFIEL 
• Je ziet logische verbanden, hebt een technisch inzicht en bent stressbestendig 

• Ervaring in productie is een plus.  

• Het werken in een strikt gereguleerde omgeving (GMP) schrikt je niet af  

• Je hebt zin voor kwaliteit, netheid en bent verantwoordelijk en flexibel ingesteld 

• Je hebt een basis computerkennis en perfecte kennis van de Nederlandse taal zowel mondeling als 

schriftelijk 

• Je kan zelfstandig werken, waarbij je een goede samenwerking met het team nastreeft  

AANBOD 
• Deze productiemedewerker start met een interimcontract als voltijds bediende voor dagwerk 

• Na de interimperiode voorzien we de optie om vast in dienst te komen, tegen een aantrekkelijk salaris 

in overeenstemming met je ervaring en bijkomende voordelen zoals maaltijdcheques, 

fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering…  

• Bovenop de 20 wettelijke vakantiedagen heb je nog eens recht op 8 dagen arbeidsduurvermindering 

en 2 dagen extra bedrijfsverlof. Wie niet ziek is, krijgt het volgende kalenderjaar nog een bijkomende 

vakantiedag en van zodra je 5 jaar bij ons werkt heb je recht op een anciënniteitsdag.  

• Jaarlijks zijn er verschillende leuke activiteiten en geschenken en je komt terecht in een aangename 

werkomgeving die dagelijks focust op het welzijn van de medewerker 

 

Interesse in deze functie? Stuur ons snel uw CV en motivatiebrief via vacature@heel.be.  

We zullen een bevestiging van ontvangst sturen, bekijken de kandidatuur en zullen spoedig 

feedback geven over eventuele samenwerkingsmogelijkheden en het verloop van de procedure.  
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