
 
Vacature Technician Quality Control 

 

 

Ons bedrijf 

Polyganics bedenkt, ontwikkelt en fabriceert slimme medische toepassingen voor bio-

afbreekbare synthetische polymeren. 

Onze producten worden door het lichaam afgebroken, waardoor er na een operatie geen extra 

chirurgische ingreep meer nodig is om ze te verwijderen. Hierdoor kunnen chirurgen wereldwijd 

patiëntvriendelijker, veiliger en kostenbesparend werken. 

 

Wat houdt deze baan in 

De Technician QC is een chemisch analist die vanuit de afdeling Quality Assurance samenwerkt 

met collega’s van R&D en andere onderdelen van Operations. Je levert een bijdrage aan de 

kwaliteitscontrole van nieuwe en bestaande producten en processen door het doen van 

onderzoeken en het uitvoeren van testen. En je zorgt voor het beheer van de apparatuur. 

 

Jouw taken en verantwoordelijkheden zijn onder andere: 

• Het analyseren van monsters van grondstoffen en van producten (intrinsieke viscositeit, 

porositeit, wanddiktes en dergelijke) 

• Alert zijn op afwijkingen, evalueren van testresultaten en registreren van gegevens 

• Optimaliseren van analysemethoden en opzetten van nieuwe analysemethoden 

• Controleren, onderhouden en kalibreren van apparatuur 

• Het schrijven van testrapportages of procesdocumenten 

• Het volgen van de ontwikkelingen op het gebied testmethoden 

 

Wie zoeken wij 

Een leuke, open collega die goed kan samenwerken in een team. 

Je hebt: 

• Een MBO opleiding of langjarige werkervaring op chemisch of biomedisch gebied 

• Kennis van standaarden, richtlijnen en normen voor productontwikkeling van medische 

producten (GMP-, ISO 13485-, MDD- en FDA- richtlijnen) 

• Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de Engelse en 

Nederlandse taal 

Je kunt zelfstandig werken en bent flexibel en resultaatgericht. 

 

Wat bieden wij 

Wil je deel uitmaken van een groeiende en ambitieuze organisatie waar ruimte is voor eigen 

initiatief dan nodigen we je uit te solliciteren.  

No-nonsense, passie en enthousiasme zijn onze sleutelwoorden.  

 

Mail je cv en motivatiebrief voor 14 oktober a.s. naar hrm@polyganics.com. 

Voor meer informatie kun je bellen met Betty IJmker, te bereiken via 050 588 65 88 of  

Henne Barkema (HR) 06 520 61 635. 
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