
Wie zijn wij?   
 

Fresenius Kabi is een wereldwijd bedrijf in de gezondheidszorg dat gespecialiseerd is in levensreddende 
geneesmiddelen en technologieën voor infusie, transfusie en klinische voeding. Onze producten en diensten 
worden gebruikt bij de verzorging van ernstig en chronisch zieke patiënten. Caring for life!  
  
Sinds 2021 produceren we in Emmer-Compascuum op hoog volume miljoenen EasyBags met klinische 
(sonde)voeding. De fabriekshal is hiervoor speciaal verbouwd. Enterale of klinische voeding is speciale drink- of 
sondevoeding waarin alle benodigde voedingsstoffen zitten die een patiënt per dag nodig heeft. Specialistisch 
werk dus, waarvoor we nieuwe medewerkers zoeken met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en de 
bereidheid om hard te werken en veel te leren!  
  
De medewerkers zijn de pijlers onder ons succes. Ons personeelsbeleid is altijd toekomstgericht. Zo dragen we 
allemaal bij aan de wereldwijde groei van Fresenius Kabi. Met opleidingen en trainingen ondersteunen we je in 
je nieuwe werkomgeving.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 
 

Wat ga je doen als Change Control Officer? 
 
In deze veelzijdige functie neem je deel aan multidisciplinaire teams om mee te werken aan veranderingen.  
Dit doe je onder andere door het verzamelen van informatie (zowel intern- als extern) over nieuwe of  
gewijzigde producten, het initiëren van afdelingsspecifieke processen die nodig zijn om producten en  
materialen in SAP en MES geleidelijk in te voeren, te onderhouden en uit te faseren. Je dient de voortgang te  
bewaken en informatie te verstrekken over nieuwe / gewijzigde producten aan alle interne en externe  
stakeholders en je bepaalt mede wanneer nieuwe / gewijzigde producten geïntroduceerd kunnen worden.  
Naast dit stel je “Change Control Formulieren” op, finished en semi-finished productiespecificaties en lever je  
met jouw expertise bijdrage aan verschillende projecten. 
 
Kortom, een functie voor een gestructureerd persoon die graag elke dag bezig is met veranderingen! 
 

Profiel 
 

• HBO werk- en denkniveau. 

• Minimaal 2-3 jaar aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie. 

• Goede EDP-gebruikerskennis (Microsoft Office-Pakket, SAP). 

• Zorgvuldig. 

• Gestructureerd. 

• Betrouwbaar. 

• Communicatief vaardig. 

• Goed Nederlands, Engels in woord en geschrift, Duits is een pre. 
 

Aanbod 
 

• Marktconform salaris en vaste eindejaarsuitkering 

• Reiskostenvergoeding 

• 26 vakantiedagen + 12 ADV-dagen 

• Veel aandacht voor training 

• Enthousiaste personeelsvereniging 
 

 
 
 
 



 

Sollicitatie 
 

Is jouw interesse gewekt? Reageer dan direct met een motivatiebrief en cv onder vermelding van 

vacaturenummer 21-1379 per email te sturen aan: human.resources.fhcn@fresenius-kabi.com 

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 


