Technician product development / chemisch analist (full-time)
Ons bedrijf
Polyganics ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd biologisch afbreekbare medische
producten die we toe passen voor allerlei doeleinden.
Onze producten zijn vormgegeven in schuim, sheets en tubes, gemaakt van bio-afbreekbare
synthetische polymeren. Ze worden door het lichaam afgebroken, waardoor er geen extra
chirurgische ingreep meer nodig is om ze te verwijderen. Deze eigenschap maakt onze
producten erg patiëntvriendelijk, veilig en kostenbesparend.
Wat houdt deze baan in
De Technician PD is een chemisch analist die vanuit de afdeling Product Development in
projectteams samenwerkt met collega’s van R&D en Operations. Je levert een bijdrage aan de
ontwikkeling van nieuwe producten en processen door het doen van onderzoeken, het
produceren van test batches en het testen van producteigenschappen.
Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn onder andere:

het voorbereiden en uitvoeren van chemische analyses, onderzoeken en testen van
medische producten volgens ons ISO 13485 kwaliteitssysteem

het plannen en maken van proefproducties voor validaties of producten voor klinische
studies

het invullen van procesdocumentatie en het waarborgen van een goede traceerbaarheid

het trainen en bijpraten van collega’s van Operations over nieuwe of verbeterde
productiemethoden
Wie zoeken wij
Een leuke, open collega die goed kan samenwerken in een team.
Je hebt:

een afgeronde MBO opleiding op biomedisch, chemisch of technisch gebied en affiniteit
met (biomedische) polymeren of MBO diploma voor medische laboratorium techniek of
biologie

kennis van standaarden, richtlijnen en normen voor productontwikkeling van medische
producten (ISO 13485-, MDD- en FDA- richtlijnen)

uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de Engelse en
Nederlandse taal

ervaring met het werken in een cleanroom
Je kunt zelfstandig werken en bent flexibel en resultaatgericht.
Wat bieden wij
Wil je deel uitmaken van een dynamische, groeiende en ambitieuze organisatie waar ruimte is
voor eigen initiatief dan nodigen wij je uit te solliciteren.
No-nonsense, passie en enthousiasme zijn onze sleutelwoorden.
Mail je cv en motivatiebrief voor 22 april a.s. naar hrm@polyganics.com.
Voor meer informatie kun je bellen met Hans Kuijper, Manager Product Development,
te bereiken via 050 588 65 88 of Henne Barkema (HR) 06 520 61 635.

