Waar gezondheid, veiligheid en zekerheid een rol spelen,
daar vind je de specialisten van Causa.
Zowel in Nederland als België verzorgt Causa de validatie
van desinfectie- en sterilisatieprocessen in de
Gezondheidszorg, Pharma en Food.
Met de aanpak en adviezen van Causa kan men
vertrouwen op de kwaliteit en continuïteit die zo
belangrijk is voor het ziekenhuis, food- of pharmabedijf.
Van een kleine sterilisator in een tandartspraktijk tot een
heteluchtsterilisator in de farmaceutische industrie:
Causa bewijst dat de apparatuur aan de norm voldoet.
Wijken de meetresultaten af, dan kan men rekenen op
concrete adviezen. Zo werken we samen aan optimale
processen. Causa inspecteert, onderzoekt en valideert
ten behoeve van de schoonste en veiligste omgeving voor medewerkers, klanten en patiënten, dat is
waar het bij Causa om draait. En jij draagt daar aan bij!
Spreekt techniek jou aan? Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Validation Engineer
Als Validation Engineer bij Causa voer je inspecties/validaties uit aan verschillende apparatuur,
bijvoorbeeld instrumentenwasmachines, (stoom-) sterilisatoren en endoscopenreinigers.
Veelal worden metingen uitgevoerd volgens nationale- en internationale normen en richtlijnen.
De validatie wordt in grote mate ondersteund door geautomatiseerde meetapparatuur.
Na afronding van de metingen stel je een rapportage op van de werkzaamheden. Je bent in deze
functie ongeveer 75% bezig met werkzaamheden op locatie en 25% met rapportagewerkzaamheden
thuis of op kantoor.
Het begrijpen waarom en wat er wordt gemeten is van groot belang voor de kwaliteit van de validatie.
Hiervoor bieden wij een interne opleidingsperiode aan en ook daarna blijf je je ontwikkelen d.m.v.
bijscholingen en trainingen.
Heb je nog geen werkervaring, maar ben je wel net klaar met een technische opleiding of heb je
affiniteit met techniek? Leer dan de fijne kneepjes van het vak met onze betaalde opleiding tot
Validation Engineer. Na de opleiding ga je als Validation Engineer zelfstandig op pad.
Waarom werken als Validation Engineer bij Causa BV?
 Werken in een wisselende omgeving (op locatie, thuis en/of kantoor)
 Vanaf dag 1 leren van collega’s
 Een top salaris en meer interessante voorwaarden
 Betaalde opleiding
 Super uitdagend werk
 Je krijgt een (bestel)auto van de zaak, een mobiele telefoon en een laptop met toebehoren.
Jouw kwaliteiten:
 Technische affiniteit
 Ervaring met computers
 Goede beheersing van het Nederlands (spreken en schrijven)
 Engels kunnen lezen en begrijpen
 Feitelijke, nauwkeurige houding
 Je bent in bezit van rijbewijs B
 Representatief, beleefd en aangenaam in omgang
Spreekt werken in een afwisselende omgeving jou aan? Heb jij zin in een uitdagende baan?
Mail dan naar kantoor@causabv.com of bel naar 085-1304919
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