
 
 

OPERATIONS SUPPORT OFFICER 

(MEDICAL DEVICE) 

Salvia BioElectronics, High Tech Campus 41, Eindhoven , The Netherlands  

 ABOUT US 

We are Salvia: an innovative startup active in the emerging field of bioelectronics. We derived the name Salvia 

from the Latin word salvere, which means to stay healthy. In addition, the Salvia-herb has been used to treat 

headaches, pain, and mental disorders for centuries. Our mission is to deliver bioelectronic solutions that restore 

health for people suffering from chronic migraine. Salvia is ambitious: we want to provide drug-free solutions 

that are effective and inherently side-effect free and make our novel solutions widely accessible.  

 THE CHALLENGE 

We offer a challenging position for an accurate and disciplined operations support officer. You will join Salvia’s 

production team where your key responsibility will be to order, receive, store and ship goods. You will work from 

written instructions. You will check goods on completeness and correctness, including required documentation.   

You enjoy working at the heart of a small and multi-disciplinary team, creating life-changing medical device 

products. Most importantly, you bring an eye for detail, are well-organized, and have a disciplined nature. 

RESPONSIBILITIES 

• Prepare production batches and related documentation 

• Order components and monitor delivery 

• Order, store and book a variety of articles. Subcomponents, packaging material, gloves, chemicals etc. 

• Packing and shipping of products to customers or suppliers 

• Plan shipments, ensure timely arrival and check 

• Prepare release reports for components 

• Organize calibration activities of production and test equipment (request, ship, receive, administration) 

YOUR PROFILE 

• Vocational college with several years’ experience within warehouse or factory organization. With a higher 

Professional Education you are welcome as well. 

• Supportive mindset 

• Good knowledge of the English language. Knowledge of Dutch is preferred 

• Understanding priorities of the organization 

• Working accurately 

• Knowledge of Microsoft Excel  

CONTACT 

mb.info@salvianeuro.com 
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OPERATIONS SUPPORT OFFICER  

(MEDISCH APPARAAT) 

Salvia BioElectronics, High Tech Campus 41, Eindhoven  

 OVER ONS 

Wij zijn Salvia: een innovatieve startup actief in het opkomende gebied van de bio-elektronica. We hebben de 

naam Salvia afgeleid van het Latijnse woord salvere, wat gezond blijven betekent. Bovendien wordt het Salvia-

kruid al eeuwenlang gebruikt om hoofdpijn, pijn en mentale stoornissen te behandelen. Onze missie is het 

leveren van bio-elektronische oplossingen die de gezondheid herstellen voor mensen die lijden aan chronische 

migraine. Salvia is ambitieus: we willen geneesmiddelenvrije oplossingen bieden die effectief en inherent vrij van 

bijwerkingen zijn en onze nieuwe oplossingen breed toegankelijk maken.  

 DE UITDAGING 

Wij bieden een uitdagende functie voor een nauwkeurige en gedisciplineerde operations support officer. Je 

maakt onderdeel uit van het Salvia productieteam waar je hoofdverantwoordelijkheid ligt bij het bestellen, 

ontvangen, opslaan en versturen van goederen. Je werkt op basis van schriftelijke instructies. Je controleert 

goederen op juistheid en compleetheid inclusief de bijbehorende documentatie. 

Je werkt graag in het hart van een klein en multidisciplinair team dat impactvolle medische hulpmiddelen creëert 

die het leven van migrainepatiënten kan verbeteren. Je hebt oog voor detail, bent goed georganiseerd en hebt 

een gedisciplineerd karakter. 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 

• Voorbereiden van de productie batches en bijbehorende documentatie 

• Administreren, monitoren en bestellen van de diverse goederen bij leveranciers 

• Bestellen, veilig opslaan en inboeken van diverse verbruiksartikelen. Denk hierbij aan sub-componenten, 

verpakkingsmateriaal, handschoenen, kleding, chemicaliën, etc. 

• Verpakken en verzenden van producten naar onze klanten of tussenleveranciers 

• Inplannen van leveringen, zorgen dat ze op tijd binnen komen, en nakijken op juistheid 

• Voorbereiden van release rapporten voor componenten aangeleverd door leveranciers 

• Organiseren van kalibratie van productie- en testapparatuur (aanvragen, verzenden, ontvangen, 

administratie) 

JOUW PROFIEL 

• MBO denk en werkniveau met enkele jaren vergelijkbare werkervaring binnen een fabriek of in 

voorraadbeheer, een HBO-er is ook welkom 

• Ondersteunen zit je in het bloed, je werkt prettig samen en bent een positieve bijdrage in het team 

• Goede kennis Engelse taal, zowel in woord als geschrift. Kennis van het Nederlands is een pre 

• Prioriteiten aanvoelen en zorgvuldig en nauwkeuring werken 

• Aantoonbare kennis van Microsoft Excel  

CONTACT 

mb.info@salvianeuro.com 


