
 
Pannoc zoekt voor onmiddellijke indiensttreding: 

Quality Assurance junior (M/V) 

Pannoc NV is een Belgisch farmaceutisch bedrijf dat reeds 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: 
Mee uitwerken en bewaken van het kwaliteitsbeleid van het volledige productie- en distributieproces. 
Samen met de QA manager, verzekeren van voortdurende quality compliance.   
 

• Controleren van de naleving van de QA-richtlijnen en procedures binnen het bedrijf: 
toepassing van bestaande kwaliteitssysteem constant in praktijk opvolgen 

• Meewerken aan optimalisatie van het kwaliteitssysteem :  
o Opzetten van trainingen voor het personeel onder toezicht van QA manager  

• Mee toezien op de navolging van de GMP- en GDP-regels binnen het bedrijf, of andere regels 
waaraan het bedrijf gebonden is. Dit omvat het opstellen, documenteren, implementeren, 
onderhouden en verbeteren van de naleving van deze regels.  
In samenwerking met QA manager: 

o Opvolgen en implementeren veranderingen binnen de GMP guidelines 
o Opmaken, up to date houden Standard operating procedures 
o Opmaken Product Quality Reviews  
o Uitvoeren van routine en batch gerelateerde controles in alle productie gebieden  
o … 

• Assisteren bij de organisatie van interne audits en externe audits van leveranciers, klanten of 
overheidsinspecties, in samenwerking met QP/QA manager 

o Contacten FAGG 
o Opvolgen audits FAGG, Contract givers, … 
o Uitvoeren audits leveranciers, extern labo, …, selfinspections 

• Assisteren bij de vrijgave: voorbereiding vrijgave producten/ vrijgave productie-, afvul- en 
verpakkingslijnen,  

• Opvolgen – behandelen en rapporteren- van klachten leveranciers en hun quality 
management kwalificatie in samenspraak met QA manager 

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

• Assisteren in het document management systeem van interne audits of andere QA 
activiteiten.  

o Schrijven van Quality reports, metrics & KPI’s  

• Nauwe samenwerking met de QA manager, QP, productieverantwoordelijke en QC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jouw profiel: 

• 1 à 2  jaar werkervaring in quality assurance, bij voorkeur in de farmaceutische sector, is een 
pluspunt 

• Je bent in het bezit van een bachelor of master diploma in een relevante wetenschappelijke 
richting: Farmaceutische wetenschappen, Bio-ingenieur, Biomedische wetenschappen, …  
Bij voorkeur de farmaceutische wetenschappen.  

• Goede kennis van het Engels is een must. Kennis van het Frans is een pluspunt. 

• Je kan vlot efficiënt zelfstandig werken  

• Je beschikt over sterke organisatorische en analytische vaardigheden 

• Je communiceert vlot met anderen 

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

• Eerlijkheid en respect zijn belangrijke waarden voor je.  

• Je bent in staat in een KMO omgeving te werken.  

• 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 en 
motivatiebrief door te mailen naar jobs@pannoc.eu. CV’s via interimkantoren worden niet opgevolgd.  

mailto:jobs@pannoc.eu

