
Wil jij aan de slag bij een bedrijf dat vooroploopt op het gebied van het 
distribueren van innovatieve medische hulpmiddelen en professionele 
cosmetische producten? Wil jij, samen met alle medewerkers, ons QMS systeem 
naar een ISO 13485:2016 certificering conform de MDR leiden en de kwaliteit 
van onze organisatie onderhouden en bewaken? Dan zijn we bij Entercare in 
Linschoten (UTR) op zoek naar jou!. 

Doel van de functie?
Als QA / RA medewerker bouw je samen met een QA collega verder aan het kwaliteitssy-
steem van Entercare en brengt deze onder jouw leiding naar een succesvolle ISO 
13485:2016 certificering die aan de eisen van de Medical Device Regulation voldoet. Je 
schrijft en corrigeert procedures, stelt risicoanalyses op, organiseert en begeleidt interne en 
externe audits en bent het aanspreekpunt voor inspecterende instanties. Je begeleidt de 
organisatie door de MDR transitie en stelt de ‘compliance’ van de organisatie en de activi-
teiten vast conform de daarvoor geldende procedures en voorschriften. Je voert inspecties uit 
bij leveranciers en dienstverleners en in geval van klachten en afwijkingen ondersteun je bij 
het treffen van corrigerende en preventieve maatregelen. Tot slot borg je de uitvoering van 
CAPA’s en waarborg je de adequate training van personeel m.b.t. QA en RA-aspecten. 
Bovenal denk je vanuit de klant en diens perceptie van kwaliteit. Uiteraard is het belangrijk 
dat je op de hoogte blijft van relevante ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en 
regelgeving tot aan kwaliteitseisen van de afnemers. Uiteindelijk draagt dit alles bij aan de 
tevredenheid van onze klanten! 

Jouw talenten:
 Jij hebt:
• HBO-/WO werk- en denkniveau
• minimaal 5 jaar relevante ervaring, waarbij ervaring binnen de medische 
 hulpmiddelen industrie een pré is
• ten minste één jaar beroepservaring op het gebied van regelgeving of 
 kwaliteitsmanagementsystemen voor medische hulpmiddelen
• een scherp oog voor detail en structuur
• een hands-on mentaliteit
• probleemoplossende vaardigheden
• een uitstekende beheersing in spraak en schrift van de Nederlandse en 
 Engelse taal
 Jij bent:
• bekend met de ISO 13485:2016, Europese wetgeving voor medische 
 hulpmiddelen, Regulatory Affairs
• planmatig, efficiënt en nauwkeurig in je werk
• pro-actief
• een zelfstandige teamplayer
• minimaal 16 uur per week beschikbaar voor deze functie

Taken en verantwoordelijkheden:
• Autorisatie en implementatie van de geldende procedures en voorschriften 
 door de hele organisatie
• Uitbouwen en optimaliseren van ons gedigitaliseerde QMS (Qarebase) 
• Communiceren over, bijhouden en opvolgen van wettelijke regels en 
 richtlijnen voor medische hulpmiddelen
• Actualiseren van de kwaliteits-, archief- en documentatiesystemen van de 
 organisatie
• Controle of werkzaamheden worden uitgevoerd conform de daarvoor 
 geldende procedures en voorschriften

Werken bij Entercare? Dan weet je zeker dat:
Je een interessante en belangrijke rol krijgt bij het realiseren van een gecertificeerd QMS en 
de transitie van Entercare naar de MDR. Collega’s, leveranciers en onze klanten zullen je 
daarnaast dankbaar zijn dat alle procedures rondom de distributie en toepassing van onze 
medical devices voldoen aan de richtlijn van de toekomst. 

Wie zijn wij?
Entercare BV, opgericht in 2003, is een medisch technische groothandel ten behoeve van de 
disciplines Esthetiek, Gynaecologie en KNO. Onze missie is het bieden van innovatieve 
producten ter verbetering van resultaat, patiëntenzorg en kwaliteit van leven. 

Kom jij langs voor een gesprek?
Mail jouw motiverende brief met CV dan naar sjanssen@entercare.nl

MANAGER Q&A/RA 16-24 uur  


