Qualification & Inspection
SPECIALIST
Kwalificatie en Inspectie van Medische Apparatuur
Wat we zoeken
Een enthousiaste, pragmatisch ingestelde en betrokken collega die graag werkt in een kleine
organisatie. Je krijgt veel vrijheid en ruimte voor initiatief en je kan goed om gaan met die
verantwoordelijkheid. Collegialiteit, ownership en een pro-actieve houding zijn kernbegrippen.
Je hebt een brede interesse in de vele facetten rond kwalificatie, inspectie & validatie.
Met name op het gebied van reprocessing van medical devices, zoals de reinigings-, desinfectie- en
sterilisatieprocessen in ziekenhuizen en klinieken. Ervaring met Medical Devices en/of Kwalificatie &
Inspectie is een plus. Maar het is ook mogelijk om deze kennis en ervaring op de doen in de functie:
“learning by doing” en “training on the job”.
Daarnaast zijn trainingen bij ondermeer fabrikanten en diverse workshops en symposia in beeld.
Je bent gewend om systematisch en gestructureerd te werken.
Naast je motivatie om kennis te verkrijgen ben je ook in staat om helder en prettig te communiceren met
je klant en collega’s. Je zorgt in samenspraak met je collega’s voor een efficiënte planning, rapportage
en evaluatie. Als Q&I specialist ben je na een gedegen inwerkperiode zelfstandig aan het werk in
Nederlandse ziekenhuizen. Door je flexibiliteit ben je ook bereid om, indien nodig, werkzaamheden uit te
voeren buiten Nederland.
Endoss werkt internationaal en heeft eigen vestigingen in Nederland, Duitsland en Zweden.
Naast Nederlands beheers je ook het Engels vloeiend in woord en geschrift. Beheersing van het Duits of
Zweeds is een plus. Je bent iemand die zich thuis voelt in een groeiend bedrijf met ambitie. Het
motiveert je om mee te bouwen en een meetbare, gewaardeerde bijdrage te leveren aan de groei van
ons bedrijf.
Starters en Ervaring
Wij nodigen ook starters en kandidaten met een opleiding of ervaring die niet direct aansluit bij ons
profiel, uit om te reageren. Het belangrijkste is de drive er voor te gaan en dit specialisme te willen leren.
Wat we bieden
Een veelzijdige, afwisselende functie in een internationale B2B omgeving. Veel vrijheid,
verantwoordelijkheid, flexibiliteit en zelfstandigheid. Werken in een klein team met korte lijnen. Een salaris
dat aansluit bij je opleiding en ervaring. We zijn gehuisvest in een modern kantoor op Minervum in Breda
waar een informele sfeer heerst en humor belangrijk is.
Parttime werken in deze Q&I functie is mogelijk, minimaal 24u per week
Herken jij je hierin?
• bachelor niveau in bijvoorbeeld (Medische)Techniek, (Micro-)Biologie, of Kwaliteitsmanagement
• kennis van en ervaring met kwalificatie, validatie en inspectie.
• kennis van en ervaring cq affiniteit met de medische sector
• sterk taalgevoel met uitstekende beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift.
• gestructureerd werkend, analytisch, pragmatisch en gericht op kwaliteit
• hands-on en “can do” mentaliteit
• minimaal 24 uur per week beschikbaar
Solliciteren
Stuur je C.V. met motivatie naar Kees Hoogerheide via hoogerheide@endoss.nl .
Wat we doen
Endoss BV is internationaal actief in de medische sector met drie specialismen:
• Kwalificatie/Inspectie/Validatie van medische apparatuur en processen.
• Medische disposables ontwikkelen, fabriceren en internationaal distribueren
• Scholing en advies van ziekenhuizen; ontwikkeling van E-learning is een belangrijk doel.
Endoss GmbH is sinds 2012 actief in de Duitse markt met validatie en productverkoop aan ziekenhuizen.
Endoss Scandinavia AB is sinds 2017 met validatie actief in primair de Zweedse markt.
Onze producten worden in meer dan 15 landen verkocht via distributeurs. Endoss verwacht in 2019 de
verkoop in Noord-Amerika te kunnen starten met nieuwe, innovatieve producten.

