QC Lab Data Analyst
Voor onze klant, een gedreven innovator in de automotive/chemical sector, gelegen in het zuiden van Antwerpen
zijn we op zoek naar een QC Lab Data Analyst.

Waarom is deze job iets voor jou ?
•
•

•

Je krijgt een gevarieerde en uitdagende rol binnen een dynamisch bedrijf waar nog steeds
veel belovende projecten op stapel staan.
Je wordt verwelkomd in een enthousiast team waar je kan rekenen op degelijke training en
ondersteuning, maar ook voldoende ruimte om je organisatorische en technische
vaardigheden volledig te ontwikkelen en toe te passen.
Bovendien ben je verzekerd zijn van een motiverend verloningspakket aangevuld met
verschillende extra legale voordelen.

Wat ga je concreet doen ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definiëren, creëren en beheren van statistische gegevens om het labo te ondersteunen bij de
uitvoering van de labo-activiteiten
Zorgen voor een permanente gevalideerde toestand van de testsystemen in het lab
(herziening en update van de systeemdocumentatie, heruitvoeren van validatieprotocols, SPC
- MSA - R&R,...)
Communiceren en analyseren van testresultaten aan de stakeholders.
Zorgen dat de testapparatuur correct werkt (kalibraties, controlekaarten, ...).
Toezien op de naleving van de toepassing van vastgelegde meet- en toestelprocedures.
Opstellen van periodieke overzichten van de gerealiseerde analyses.
Opvolgen van het basisonderhoud van laboratoriuminstallaties.
Leveren van ondersteuning aan de algemene lab-administratie (bestellingen, opvolging van
stock,…
Assistentie verlenen bij audits van het Labo.
Opvolgen van updates van de analysemethodes (ASTM).
Rapporteren en analyseren van data om RFT (right first time) op te volgen.
Coördineren met externe labs/partners voor lab-gerelateerde kwesties/ communicatie...

Wie zoeken we ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt ervaring met het uitvoeren van statistische analyses
Goede kennis van Nederlands en kennis van Engels is een pluspunt.
Je hebt minimum 3 jaar ervaring in een labo-omgeving.
Je hebt affiniteit met IT-tools (Excel, SAP, LIMS, ELN, ...)
Je hebt affiniteit met procesverbetering en -optimalisatie.
Je bezit het vermogen om analytisch te denken en bent in staat zelfstandig problemen op te
lossen.
Je bent hands-on, leergierig en hebt een praktische positieve instelling.
Je werkt procesgericht, nauwkeurig, gestructureerd en bezit sterke rapportage vaardigheden.

Solliciteren ?
Dit kan makkelijk via het emailadres info@clearskyselection.be of via onze website
www.clearskyselection.be
Voor meer info omtrent deze opportuniteit kan je steeds contact opnemen met Koen Van Hoye –
zaakvoerder bij Clear Sky Selection op het telefoonnummer 0499-593046 of via bovenstaand
emailadres.
Indien je solliciteert ga je akkoord met de privacy regeling van Clear Sky Selection. https://www.clearskyselection.be/privacy-regeling

