
Quality Manager 

Otoconsult is een software KMO in Antwerpen die medische software maakt.   

Ons belangrijkste product is Audiqueen, een applicatie die in tal van ziekenhuizen in binnen- en 

buitenland gebruikt wordt.  Audiqueen wisselt data uit met medische toestellen en met het hospitaal 

patiëntendossier.   

Onze ploeg is wereldwijd gekend omwille van onze betrokkenheid bij vele aspecten van audiologie 

en cochleaire  implantatie.  De software-ontwikkeling is van hoog professioneel niveau met een ISO 

13485 certifiëring door het Duitse kwaliteitsinstituut TüVSüD.  Otoconsult is een spin-off firma van 

het medisch team van de Oorgroep en is in hetzelfde gebouw  gehuisvest met dagelijks  contact 

tussen de programmeurs en de medische staff. 

We zoeken voor onmiddellijke indiensttreding een 

kwaliteitsmanager voor medische software (M/V) 

Uw functie: 

• Quality Management (in samenwerking met een externe consulent) 

o Dagelijks opvolgen van het interne QMS (quality management system) 

o Up to date houden van het QMS, met alle documenten en procedures die de 

software developers moeten volgen om een hoog kwalitatieve software life cycle te 

garanderen 

o Voorbereiden en organiseren van quality management meetings 

o Jaarlijks voorbereiden en begeleiden van de audit die door TüVSüD wordt uitgevoerd 

• Software development en testing 

o Schrijven en uitvoeren van testplannen 

o Schrijven van robottests voor het automatisch testen van software user interface 

o Analyseren en fixen van bugs die  door onze users gerapporteerd worden 

• Eventueel ook het calibreren van medische toestellen in ziekenhuizen te lande 

Uw profiel: 

• U hebt hogere studies gedaan met een technische achtergrond, zoals Software development, 

Natuurkunde, Bioingenieur, Industrieel ingenieur, etc. 

• Kennis van QMS is geen vereiste; we zullen u opleiden in ISO 13485 en in alle aspecten van 

QMS en van onze software 

• U houdt van orde, precisie, controle 

• U houdt van zelfstandig werk en toezicht houden op het werk van anderen 

Indien u interesse heeft, stuur dan uw cv naar David PASCOAL (pasocal@otoconsult.com). 

https://otoconsult.com/
https://otoconsult.com/products/audiqueen/
http://deoorgroep.net/
mailto:pasocal@otoconsult.com

