JOB DESCRIPTION
Functieprofiel oktober 2017

A. Afbakening en definiëring
Functietitel: Allround Operator Chemisch Magazijn
Functiehouder:
Afdeling:
Personeelsnummer:

Goederenbehandeling CMB

Rapporteert aan:

B. Functie
Korte functieomschrijving:
Volledig kennis/uitvoeren van het basispakket fysische en administratieve handelingen inzake
het recepteren, picken, afwegen/ompakken en distribueren van goederen aangevuld met
gespecialiseerde taken.

C. Profiel
Uitgebreide functieomschrijving
A) Basis Takenpakket
• SAP
• Algemeen inzicht Janssen Pharmaceutica
• GMP Basisregels
• VGM Basisregels
• Dragen PBM’s
• Bedienen rolbrug/Vatentakel
• ADR-Basis
• Barcode scanning
• Inventarisatie probleem bij klachten
• Etiketteren
• Weegcelwerking
• Hef-Reachtruck
• Statische Electriciteit
• Afvalbehandeling
• Receptie: controle/identificatie levering, lossen vrachtwagens, sorteren/conditioneren,
controleweging, staalname, stockeren
• Picking: picken aanvraagorders, inleggen MES-orders, afwegen op kostenplaats, VBZzone-basis.
• Wegen: wegen in standaard weegcel, wegen in CPIII-weegcel, nawegen resten en
nabehandelen, assembleren van aanvragen
• Interne distributie: controleren aanvragen, uitleveren
• Leveren en aansluiten van gascilinders in de labo’s en pharma
• Afvullen van vloeibare stikstof en transport over de site
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B) Aanvullende experttaken
• Distributie/detailpicking : organisatie extra staalname, smeltkamerplanning,
terugroepplanning externe stockage, ADR uitgebreid
• Distributie Export : inpakken export expert, ADR uitgebreid
• Staalname : uitvoeren staalname
• Receptie : ADR-uitgebreid, receptie SAP, evaluatie controleweging, retourverwerking
• Leveren en aansluiten van gascilinders aan de labo’s……
• Afvullen van vloeibare stikstof en transport over de site
1) Technische expertise
• diploma (+ specialisatie ; vb. chemie, etc.)
o A2 – gelijkwaardig door ervaring
o Hef- en Reachtruckbrevet
• kennis van technieken, instrumenten,
o Kent werking van alle weegcellen, SAP en MES
o Werkt met alle chemische producten (poeders en solventen)
• ervaring met bepaalde procedures:
o Identificeert problemen en doet voorstellen tot oplossingen
o Doet voorstellen voor optimalisatie van operationele taken in zijn functiegebied
o Rapporteer bij te verwachten negatieve invloed op VGM/KWAL/Vol/GMP
• andere ervaring:
o Kunnen werken in teamverband
o Een duidelijke communicatie kunnen voeren
o Neemt actief deel aan werkoverleg
o Kan zelfstandig werken
o Binnen het opgelegde takenpakket organiseert hij zelf z’n werk i.f.v. doeltijden

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kruis aan indien
van toepassing
X
X
X
X
X
X
X
NVT

Resultaatgerichtheid
Eigenaarschap
Zin voor vernieuwing
Voeling met de business/klanten
Teamwerk
Communicatievaardigheden
Aandacht voor kwaliteitsnormen
Leiderschapsvaardigheden
D. Statuut

•

baremabediende
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