Wereldwijd werken de collega's van Pfizer samen om een positieve impact
op de gezondheid van iedereen, overal te realiseren. Iedere functie bij
Pfizer draagt bij aan het succes van onze onderneming en de
wereldgezondheid. Daarom is Pfizer, als wereldleider in de
biofarmaceutische industrie, op zoek naar nieuwe talenten die ons
inspireren en die onze waarden en missie onderstrepen om van de wereld
een gezondere plek te maken.
Momenteel zoeken we gekwalificeerde kandidaten voor de positie:

Quality Assurance Analyst

Functiebeschrijving:
Als QA Analist ben je verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeoordeling en de evaluatie van lokaal
geproduceerde goederen op basis van resultaten van uitgevoerde controles, nazicht en evaluatie van de
batch documenten. Je werkt hierbij in nauw verband met de productie-afdeling en supporterende
afdelingen. Dit gebeurt door op de productievloer te komen om batch record review on the floor te gaan
uitvoeren en naar de Superdor en andere meetings van productie te gaan op afgesproken tijdstippen.
Samen met supervisie zorg je voor het ontwerpen, verbeteren en opvolgen van controlesystemen,
evenals het trainen van andere analisten.
In deze rol rapporteer je aan de QA supervisor.
Je bent verantwoordelijk voor onder andere:

•
•
•
•

Het uitvoeren van de review van batch documentatie van aseptische bulken, afgevulde
producten met bijhorende inspectie, en onderliggende processen.
De QA vrijgave van bulkloten en onderliggende processen.
Het berekenen van een aantal testresultaten gebaseerd op productiegegevens
Het behandelen van een aantal vastgelegde afwijkingen in gQTS.

Als QA Analist zorg je mee voor het continu verbeteren en controleren van de kwaliteitsprocessen binnen
het team : o.a. door het schrijven en aanpassen van QA gerelateerde procedures, het melden van
atypische incidenten die je vastgesteld hebt en het in kaart brengen van punten ter verbetering in het
batch documentatie proces.
Je kunt ook een aantal speciale opdrachten toegewezen krijgen, welke door supervisie worden
gedefinieerd en opgevolgd bijvoorbeeld kwaliteitsonderzoeken, trendanalyses, assistentie bij
automatisatieprojecten, e.a.
Kwalificaties:

•
•
•
•
•
•

Je hebt een bachelor opleiding in een wetenschappelijke richting genoten of gelijkwaardig door
ervaring
Ervaring binnen een kwaliteits- of productieomgeving is zeker een voordeel
Je bent sterk kwaliteitsbewust en hebt kennis van GMP
Je hebt een grondige kennis van Nederlands
Je bent in staat om met de verschillende computerprogramma’s te werken (LIMS, SAP, QTS, …)
of om je dit snel eigen te maken.
Je werkt graag in een operationele omgeving en bent communicatief

Locatie:
Rijksweg 12, 2870 PUURS

Interesse?
Solliciteer nu online via de website https://pfizer.wd1.myworkdayjobs.com/PfizerCareers/job/BEL--Puurs/QA-analist_4705317-1

