
 
Pannoc zoekt voor onmiddellijke indiensttreding: 

QA (M/V) 

Pannoc NV is een Belgisch farmaceutisch familiebedrijf dat bijna 40 jaar gespecialiseerd is in het 
ontwikkelen, produceren en verkopen van hoogkwalitatieve geneesmiddelen, medische hulpmiddelen 

en dermocosmetica. Pannoc NV is nationaal en internationaal actief. 
 

 

Jouw verantwoordelijkheden: 
Uitwerken en bewaken van het kwaliteitsbeleid van het volledige productie- en distributieproces. Verzekeren van 
voortdurende compliance met kwaliteit.   

• Uittekenen van QA richtlijnen en procedures: bestaande kwaliteitssysteem constant kritisch in vraag stellen en 
streven naar optimalisatie 

• Herbekijken van de implementatie en efficiëntie van kwaliteits- en inspectiesystemen 

• Toezien op de navolging van de GMP- en GDP-regels binnen het bedrijf, of andere regels waaraan het bedrijf 
gebonden is deze te volgen. Dit omvat het opstellen, documenteren, implementeren, onderhouden en verbeteren 
van de naleving van deze regels. In samenwerking met QP  

• Organiseren van de nodige GMP- , GDP of andere opleidingen (on site, jaarlijks) en bijhouden van 
functiebeschrijvingen, in samenwerking met QP  

• Organiseren en begeleiden van interne en externe audits van leveranciers, klanten of overheidsinspecties, in 
samenwerking met QP 

• Voorbereiding vrijgave producten/ vrijgave productie-, afvul- en verpakkingslijnen, in samenwerking met QP  

• Opvolgen – behandelen en rapporteren- van klachten leveranciers en hun quality management kwalificatie 

• Opvolgen – behandelen en rapporteren van klachten, bijwerkingen, recalls, afwijkingen, changes, out of 
specificaties… 

• Verantwoordelijke voor het document management systeem van interne audits of andere QA activiteiten.  

• Nauwe samenwerking met de productie verantwoordelijke, QP en QC 
 
 

Jouw profiel: 

• 3 of 5  jaar werkervaring als kwaliteitsverantwoordelijke, bij voorkeur in de farmaceutische sector 

• Je bent in het bezit van een master diploma in een relevante richting: Industrial Pharmacy, Bioengineering, 
Biomedical sciences of Engineering/technische discipline.  

• Ervaring met regulatory inspecties is een pluspunt 

• Je kan vlot aan de slag met bestaande wetgevingen (GMP/GDP) en kan deze vertalen naar een productieomgeving. 
Je kan om met complexe issues en bent in staat te zoeken naar oplossingen voor de grijze zone en om kordaat 
quality/complaince beslissingen te nemen waar nodig. 

• Je bent vlot meertalig (Nederlands, Frans en Engels),  goede kennis van het Engels is een must. 
• Je hebt een goed aanvoelen van markt, klant, technologie en opkomende trends. 

• Je kan vlot efficiënt werken onder een minimale supervisie 

• Je beschikt over sterke organisatorische en analytische vaardigheden 

• Je communiceert vlot met anderen en brengt hen tot een hoger kwaliteitsniveau  

• Je bent een echte teamplayer en kan werken in een dynamische en flexibele omgeving. 

• Je bent daadkrachtig en lost problemen op.  

• Kwaliteit zit in je DNA  

 
Ons aanbod: 
Een uitdagende en afwisselende functie in een dynamische en groeiende KMO bedrijfsomgeving, een 
eerlijk salaris, aangevuld met extralegale voordelen. 
 

Indien u geïnteresseerd bent of u iemand kent die dat zou kunnen zijn, aarzel dan niet om uw cv door te mailen naar 
carolinespaas@pannoc.eu 
Locatie: Lammerdries Oost 23, 2250 OLEN  

mailto:carolinespaas@pannoc.eu

