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BioConnection 
 
Sinds haar oprichting 15 jaar geleden heeft BioConnection B.V. (Oss, Nederland) een sterke reputatie opgebouwd op het 
gebied van diensten van contract services en manufacturing gericht op de ontwikkeling en productie van 
steriele(bio)farmaceutische geneesmiddelen. Eigen productieactiviteiten worden verzorgd vanuit onze state-of-the-Art 
faciliteit in Oss. Deze faciliteit is bij uitstek geschikt voor kleine tot middelgrote producties voor zowel klinische 
onderzoeksmaterialen als ook voor commerciële productie via onze nieuwe productielijn. Onze diensten zijn gericht op 
Drug Product Development; Fill & Finish; vriesdrogen en een grote verscheidenheid aan drugproduct ondersteunende 
diensten. Wij leveren aan biotech- en farma bedrijven wereldwijd. Wij hebben een sterke focus op kwaliteit wat zich laat 
zien in EMA- en FDA-goedkeuring van onze productiefaciliteit. Wij voegen waarde toe aan onze klantprojecten door middel 
van onze expertise, toewijding, klantgerichtheid en flexibiliteit. Binnen de organisatie heerst een prettige, informele 
werksfeer met korte communicatielijnen. 
 
Binnen de Engineering afdeling komt de functie van Equipment Engineer ter beschikking. Binnen deze groep zijn 
momenteel een 7-tal engineers werkzaam ieder binnen hun eigen discipline.  
 
 

                            Equipment Engineer (fulltime) 
 
Werkzaamheden 
 

• Het beschikbaar stellen van de benodigde productieapparatuur, procesinstallaties en utiliteiten ten behoeve van 
productie. 

• Draagt zorg voor de in bedrijf name en gekwalificeerde status van productieapparatuur, procesinstallaties en 
utiliteiten conform GMP-richtlijnen. 

• Troubleshooting bij ontstane storingen. 
• Analyseert de oorzaak van terugkerende problemen aan productieapparatuur en/of processen. 
• Doet analyse voorstellen tot verbetering/optimalisatie voor productie en processen. 
• Draagt zorg voor de juiste implementatie van deze voorstellen conform de van toepassing zijnde procedures. 
• Voert aanpassingen of modificaties uit via change control procedures. 
• Geeft voorstellen tot verbetering voor procedures en instructies die betrekking hebben op beheer, onderhoud en 

bediening van apparatuur. 
• Houd zich bij uitvoer van werkzaamheden aan GMP en Safety, Health & Environment (SHE) regels, inclusief de 

daarbij behorende administratie in logboeken en onderhoudsbeheer-systeem. 

Wij vragen 

• Afgeronde HBO of ervaring op Hbo-niveau, bij voorkeur in een technische richting. 
• Enkele jaren werkervaring als Equipment Engineer, bij voorkeur richting farmaceutische of food industrie. 
• Grote mate van zelfstandigheid en in staat om verantwoordelijkheid te nemen. 
• Samenwerking in teamverband, zowel met andere engineers alsmede met de kwaliteit en productieafdeling. 
• Flexibele instelling met een service en klantgerichte houding. 
• Bereid tot het werken in een ploegendienst rooster (2 ploegen, vroeg/laat en weekenddiensten). 
• In staat om technische documenten te lezen en begrijpen. 
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
• Continue aandacht op het gebied van kwaliteit, veiligheid en compliance. 
• Voortdurende focus op de identificatie en realisatie van verbeterpotentieel. 
• Verder beschik je over sterke analytische en organisatorische vaardigheden en ben je communicatief sterk en 

denk je in kansen en oplossingen. 

Solliciteren 
Ben je enthousiast over deze functie binnen BioConnection en herken je de uitdagingen die het werken binnen een jonge 
en groeiende organisatie met zich meebrengen? Stuur dan jouw motivatie en curriculum vitae naar Dana Kalasek  
vacatures@bioconnection.eu  o.v.v. BC 2012 Equipment Engineer. Als je meer informatie wil over de vacature kun je 
contact opnemen met Richard van den Berg op telefoonnummer 06-38401279. 


