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-VACATURE-    
VALIDATION OFFICER 

 

 

FUNCTIE OMSCHRIJVING 

Als validation officer binnen de QA-afdeling ben je verantwoordelijk voor het coördineren en 
uitvoeren van het validatie master plan. Daarnaast ben je ook het centrale aanspreekpunt voor 
continious improvement en ben je verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van 
verbeterprojecten in kader van product- en procesoptimalisatie. Je werkt in jouw rol intensief samen 
met verschillende interne afdelingen (productie, techniek, QA, QC, …). 

Je rapporteert rechtstreeks aan de Head of Production & QA 

 

 

 

TAKENPAKKET 

 Uitvoeren van het Validatie Master Plan en bijhorende Validatie Project Plannen  

 Zelfstandig opzetten en documenteren van een risico gebaseerde validatiestrategie 

 Uitwerken van systeem validatie (productie + labo), proces validatie, reinigingsvalidatie, 
analytische methode validatie, software validatie, cleanroom validatie, … 

 Opstellen van validatiedocumentatie conform richtlijnen van Heel Belgium 

 Schrijven en aanpassen van SOPs  

 Opstellen van wijzigingen en incidenten in kader van validatie/continuous improvement 

 Zelfstandig inplannen en uitvoeren van hervalidaties 

 Identificeren en implementeren van efficiëntie opvolgtools 

 Identificeren van verbeteringen en het uitwerken van een actieplan volgens DMAIC 

 Afstemmen van voorstellen met betrokken systeemeigenaars 

 Uitvoeren van complexe data analyses in Excel in kader van rootcause analyse/ optimalisaties 

 Ondersteunen en trainen van probleem oplossende technieken aan andere afdelingen 

 Onderzoeken van dringende en kritische problemen met betrekking tot het product of 
productieproces (al dan niet in kader van incidentenbehandeling) 

 Kennisborging en kennisuitwisseling binnen eigen afdeling maar ook met andere afdelingen 

 Periodieke rapportering naar Head of Production & QA en Qualified Person via project 
dashboard (planning, status, issues/risks,…) 
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FUNCTIEPROFIEL 

 Hogere opleiding in wetenschappen, bij voorkeur master in Biomedische wetenschappen, 
Biochemie, Farmacie, Industrieel Ingenieur, Bio-ingenieur, … 

 Minimum 1 jaar ervaring in een vergelijkbare functie 

 Goede kennis van GMP en ervaring in een GMP omgeving 

 Ervaring in rootcause analyse (DMAIC, FMEA, 6M), kennis van lean en/of six sigma is een plus 

 Uitstekende project management skills: uitwerken planning, opvolgen van activiteiten en 
issues/risico’s tijdig escaleren   

 Uitstekende technical writing skills: informatie beknopt maar volledig en duidelijk op een 
overzichtelijke/gestructureerde manier documenteren  

 Sterke interpersoonlijke vaardigheden (communicatief en luisterbereid): in staat zijn om de 
nodige informatie te verzamelen en het strikt opvolgen van acties bij andere departementen  

 Sterk analytisch vermogen: snel een coherent beeld vormen en definiëren van actieplan  

 Grote zin voor kwaliteit en detail 

 Software kennis: zeer goede kennis van Word en Excel (data analyse) 

 Talenkennis: moedertaal Nederlands, goede kennis van het Engels  
 

 
 
 

AANBOD 

 Contract van onbepaalde duur 

 Extra-legale voordelen: hospitalisatie- en groepsverzekering, maaltijdcheques 

 Werkomgeving die belang hecht aan goede work-life balance 
 
 
 

CONTACT 

Interesse in deze functie? Aarzel dan niet en stuur jouw cv en motivatie naar vacature@heel.be 


