
Werken bij ECM is betekenisvol werk doen. Wij ontwerpen, produceren en verpakken medische hulpmiddelen op maat. 

Dit zijn onder andere slangsystemen voor open-hart chirurgie, oogchirurgie, orgaantransplantaties en bloedverwarming. 

Met een gespecialiseerd en gemotiveerd team van meer dan 35 collega’s assembleren wij kwalitatieve producten die 

mensenlevens redden. Wij blijven groeien en zijn daarom op zoek naar waardevolle mensen, voor waardevol werk.  

Wij zoeken een engineer die zich bezig houdt met Quality Assurance (QA) en Quality Control (QC). Kortom een topper die 

zowel het productieproces als de productkwaliteit kan verbeteren en waarborgen.

Dus, ben jij een:

Quality Engineer (m/v)  
die doelgericht ons productieproces én constante kwaliteit waarborgt?

Ben jij de topper 
met oog voor 
kwaliteit én het 
productieproces?
 Solliciteer en wij zien je snel!
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Ben jij op zoek naar:

+  Een gecombineerde rol van 

Quality Assurance (QA) en 

Quality Control (QC);

+ Verantwoordelijkheid;

+ Een fijne bedrijfscultuur;

+  Een rol vol advisering & 

communicatie; 

+  Werken volgens normen en 

regelgeving;

+ Een marktconform salaris;

+ Uitzicht op een vast contract;

+  Een werkweek van maximaal 

38 uur?

 

Meer weten over werken bij ECM? 
Kijk dan op onze werken bij pagina: www.ecmbv.nl/nl/werken-bij

Word jij blij van:

+  Het verbeteren van processen (QMS, 

procedures, instructies, CAPA’s, SCAR’s);

+  Technische documentatie voor CE 

certificatie;

+  Kwaliteitscontrole inkoop, product en 

productie op basis van statistiek en AQL;

+  Risicoanalyse en FMEA processen;

+ Onderhoud van QMS;

+  Procesmanagement: analyseren, 

verbeteren, beoordelen & in- en externe 

audits;

+  Klacht en foutanalyse: van root-cause 

analyses tot klachtafhandeling?

En heb jij:

+  HBO opleidingsniveau, 

bijvoorbeeld bedrijfskunde 

MER of Life Sciences;

+   Relevante werkervaring 

binnen QA, 

kwaliteitssystemen, 

regelgeving en/of richtlijnen;

+   Een combinatie van geduld en 

doortastendheid;

+   Talent om doelgericht te 

communiceren;

+   Kennis van de Nederlandse en 

Engelse taal (Duits is een pre);

+  Ervaring met Exact (pre)?

Antwoord jij op bovenstaande vragen ja? 
Solliciteer dan snel bij ECM en versterk ons team! Hoe?

Stuur per e-mail een sollicitatie aan Dianne Vogels (vogels@ecmbv.nl)


