Colosseum 23
7521 PV Enschede

Quality Manager
VACATURE OMSCHRIJVING

The Netherlands
T +31 53 7112835
www.medspray.com

Vacature:

Quality Manager (full time, 40u per week)

ISO 13485 certified

Afdeling:
Rapporteert aan:

Quality Management
Managing Director

1. Functiedoel
De Quality Manager is verantwoordelijk voor het ontwerp, implementatie,
onderhoud en uitvoering van Medspray’s kwaliteitssysteem (QMS) met als
doel te kunnen voldoen aan alle eisen van de (interne) klant en de wet met
uitzondering van veiligheid en milieu. De Quality Manager is de
Management Representative.
Taken en focus gebied binnen deze functie op:
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-

Zorgdragen dat medewerkers zijn voorzien van de noodzakelijke
training en tools zodat zij hun werkzaamheden volgens de bepalingen in
het QMS kunnen uitvoeren.

-

Opstellen en actueel hebben en houden van kwaliteitssysteem binnen
Medspray.

-

Beantwoorden van vragen van zowel medewerkers als klanten m.b.t.
kwaliteitseisen en beleid.

-

Actualiseren en verspreiden van informatie via Management Review
Proces over regelgeving met betrekking tot het product die van
toepassing is voor Medspray.

-

Managen van de Interne en Externe Audits.

-

Managen van de Customer Complaints.

-

Toezien op trainen van medewerkers in nieuwe processen en
procedures.

-

Toezien op genereren en registreren van data m.b.t. kwaliteitscontrole.

-

Waarborgen van kwaliteitscontrole op productie en vrijgave van
producten

-

Verantwoordelijk voor het non conformity, improvement en change
control process

-

Data m.b.t. kwaliteitscontrole beoordelen en signaleren van trends

-

Bijhouden en implementeren van wijzigingen in regelgeving op het
gebied van kwaliteit

-

Onderhouden van Medspray’s registratie

-

Reviewen van ontwikkeling van nieuwe producten op gebied van
kwaliteit

-

Reviewen van ontwikkeling van nieuwe technologie op gebied van
kwaliteit

-

Auditen van toeleveranciers mbt kwaliteit.
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-

Implementeren van vereiste procedures en werkwijzen binnen
Medspray.

-

Organiseren en voorzitten van meetings m.t.b. kwaliteit.

3. Kennis / vaardigheden / ervaring:
-

Minimaal afgeronde HBO opleiding

-

Minstens 5 jaar ervaring met Kwaliteit

-

Ervaring met ISO 13485 en gerelateerde normen

-

Zeer grondige kennis van de Europese regel- en wetgeving met
betrekking tot ontwikkeling en productie van Medical devices en
geneesmiddelen

-

Zeer grondige kennis van de Medspray organisatie en gerelateerde
producten

-

Goede beheersing van de Engelse taal, vloeiend in woord en geschrift

Herken je jezelf in dit profiel, reageer dan nu via jobs@medspray.com
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