Technology for Life

Dräger (www.draeger.be) werd opgericht in 1889 en is een internationaal concern in medische apparatuur en
veiligheidstechniek. Wereldwijd zijn er meer dan 14.000 werknemers actief bij Dräger. Dräger is vertegenwoordigd in meer
dan 190 landen en in meer dan 50 landen met een eigen sales en service organisatie. Dit is ook het geval voor België. De
Dräger-apparatuur wordt gebruikt in ziekenhuizen (Dräger Medical), de industrie, brandweer en politie (Dräger Safety). Het
productgamma van Dräger Medical omvat anesthesiestations, beademingstoestellen, warmtetherapie-apparatuur,
patiëntmonitoringapparatuur en IT-oplossingen, OK-inrichting en gasmanagementsystemen.
De innovatieve oplossingen van Dräger zetten de trend op het gebied van medische techniek.
Het succes stoelt op een waarde-georiënteerde bedrijfscultuur rond vier thema's: samenwerking met klanten, expertise van
medewerkers, voortdurende innovatie en uitmuntende kwaliteit. Dräger draagt menselijkheid en waarden hoog in het
vaandel. Daarom geloven en investeren wij in onze medewerkers.

Quality officer
Beheer van kwaliteitssystemen en audits van de Dräger vestigingen in België
Verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale kwaliteitsbeleid conform de relevante regelgevingen, ISO
vereisten en de corporate richtlijnen

Jouw functie:
-

Je staat in voor het opzetten en onderhouden van het kwaliteitssysteem en stuurt bij waar nodig om continue
verbetering te waarborgen. Je durft kritisch te kijken naar het kwaliteitsmanagement en initieert verbeteringen
Als lid van het cross functionele managementteam draag je vanuit jouw vakgebied bij aan de ontwikkeling van de
strategie van onze organisatie. Je volgt de marktevoluties op de voet op, en vertaalt deze trends in actieplannen
Je monitort de interne en externe klachten, en ontwikkelt methodes om de tevredenheid van de stakeholders te
meten.
Je stimuleert de kwaliteitsmindset van onze medewerkers en ondersteunt de hele organisatie bij het begrijpen en
documenteren van de verschillende processen.
Je draagt zorg voor het digitaal handboek, de inventarisatie en het beheer van technische documenten, richtlijnen
en normeringen.
Je organiseert de interne en externe audits. Op basis hiervan stel je actiepunten en verbeteringsvoorstellen op,
die je samen met het managementteam zal helpen te implementeren
Je rapporteert aan de Managing Director

Jouw Profiel
-

Affiniteit met onze sector is een pluspunt maar geen absolute noodzaak
Idealiter heb je een bachelor- of masterdiploma in een technische richting genoten aangevuld met een ruime
werkervaring in quality management
Naar persoonlijkheid toe ben je iemand met goede communicatievaardigheden en ben je leergierig ingesteld.
Je gaat graag in overleg, denkt oplossingsgericht en neemt de zaken in handen
Je werkt nauwkeurig en gestructureerd waardoor je rapportering en administratie steeds up-to-date zijn.
Je bent tweetalig en je kan je eveneens vlot uitdrukken in het Engels.
Je bent computervaardig en werkt vlot met MS Office
Onze producten redden mensenlevens, wij zoeken dan ook medewerkers die zich nauw betrokken voelen bij onze
klanten, hun wensen en behoeften begrijpen en oplossingen kunnen aandragen die hun verwachtingen
overtreffen.

Wij bieden
-

Contract onbepaalde duur
Smartphone en laptop
Moderne werkmethoden gebaseerd op de nieuwste technologie in de sector
In ons dynamisch team wacht jou een boeiende, afwisselende functie met een grote autonomie en
verantwoordelijkheid, waar ruimte is voor initiatief en zelfontplooiing
Kwalitatief hoogstaande producten en systemen die tot de top van de markt behoren
Stevige lokale KMO-structuur binnen een internationale gevestigde organisatie die toelaat het gezicht te zijn van
een gevestigde en erkende waarde in de industrie met een zeer breed aanbod, een sterk innovatief karakter en
hoogkwalitatieve apparatuur.

Protect, support and save lives: that is what we do at Dräger - day in and day out!
That is worth working for!
Lijkt deze vacature je op het lijf geschreven? Stuur dan uw cv en sollicitatiebrief naar onderstaande coördinaten
Wij kijken ernaar uit u te ontmoeten.
Dräger Medical Belgium, t.a.v. Claudia Michiels, Heide 10, 1780 Wemmel
of via e-mail : claudia.michiels@draeger.com
Voor meer informatie, kun je steeds terecht op het nummer 02/4626308

Website : www.draeger.com

