
  

 
Korte omschrijving van onze opdrachtgever 
 
Al sinds 1985 is de firma Belgoprocess (www.belgoprocess.be) – gelegen in het 
hartje van de Kempen – gespecialiseerd in de verwerking van radioactieve 
afvalstoffen en de ontmanteling van nucleaire installaties. Zij zoeken een 
Procesingenieur. Bij hun activiteiten houdt men ten volle rekening met het 
maatschappelijke belang. De firma kiest ervoor om kennis continu te optimaliseren, 
technieken te verbeteren, nieuwe toepassingen te ontwikkelen én knowhow te 
valoriseren. Om het team van deskundige collega’s te versterken, is Vander meiren & 
Pauwels Recruitment voor Belgoprocess momenteel op zoek naar een (m/v): 

 
Procesingenieur - conditioneringstechnieken 
Mooie functie voor kandidaten met geen of een eerste relevante werkervaring  
 
Functieomschrijving 
 
Als procesingenieur word je verantwoordelijk voor het beheer van de technische 
processen & projecten in verband met de conditionering van radioactief afval. 
Conditionering is een belangrijke stap in de afvalbehandeling en houdt in dat het (al 
deels verwerkte) afval wordt ingekapseld in een zgn. matrix van glas, cement of 
bitumen, zodat de radioactieve deeltjes worden vastgehouden. Vervolgens wordt het 
ingekapselde afval verpakt in stalen vaten, waarna het als “geconditioneerd” wordt 
beschouwd. 
  
Je zorgt ervoor dat de bestaande conditionerings-matrices voldoen aan alle 
vooropgestelde kwaliteitseisen. Daarnaast zorg je voor de optimalisatie en de 
aanpassing van de installaties en processen betrokken bij de conditionering. 
Aangezien conditioneringsmatrices op verschillende mortelsamenstellingen gebaseerd 
zijn, zal je een rol als expert in de cementchemie en betontechnologie gaan 
opnemen. Daarnaast zal je een brede kennis ontwikkelen over alternatieve 
conditioneringstechnieken die toegepast kunnen worden. 
 
Je rol bestaat er tevens in om aan de bevoegde overheidsinstelling (NIRAS) aan te 
tonen dat de vooropgestelde technieken en processen steeds resulteren in een 
eindproduct dat aan alle kwaliteitsvoorwaarden/acceptatiecriteria voldoet. Je stelt 
hiervoor wetenschappelijk onderbouwde dossiers op en voert een transparante 
communicatie met je collega’s bij NIRAS. 
 
In deze process engineering functie ben je het centraal aanspreekpunt in verband 
met conditioneringstechnieken en deel je kennis met je collega’s.  

http://www.belgoprocess.be/


  

Om oplossingen te bieden voor verschillende afvaltypes werk je behandelings- 
scenario’s uit en documenteer je de processen systematisch om een duurzame en 
veilige uitbating te waarborgen. Met je grondige proceskennis werk je mee aan de 
realisatie van nieuwe projecten. 
 
Gewenst profiel 

• Master in de industriële wetenschappen – Chemie of gelijkwaardig door ervaring; 
• Schoolverlaters zijn welkom alsook mensen met relevante ervaring. 
• Kennis van betontechnologie is een meerwaarde. Je moet in elk geval bereid zijn 

om via Belgoprocess een opleiding betontechnologie te volgen; 
• Ervaring met radiochemie of nucleaire processen is een pluspunt; 
• Je beschikt over een gedegen algemene technische (proces-)kennis;   
• Je houdt van wetenschappelijk werk en kan vlot informatie synthetiseren; 
• Je werkt graag en goed samen met anderen en je bent een vaardige 

communicator. 
• Je geeft blijk van een sterke initiatiefzin. Daarnaast werk je planmatig en 

nauwgezet. 
• Kennis van (technisch) Engels en Frans. 

 
Aanbod 
 
Je komt terecht in een dynamische en uitdagende werkomgeving waar het opnemen 
van verantwoordelijkheid een evidentie is. Je krijgt ruim de kans om je stempel te 
drukken op een belangrijke en maatschappelijk relevante opdracht. Uiteraard staat 
hier een competitief salaris tegenover dat aangevuld wordt met een interessante 
waaier van extralegale voordelen. Contract van onbepaalde duur. 

 
Contact opnemen 
 
Heb je interesse in deze zeer mooie opportuniteit als Proces-ingenieur?  
 
Reageer dan met je cv en een begeleidend schrijven via info@vp-recruitment.be 
met vermelding “ref 0441” of bel naar Wim Vander meiren op 0489 585 566 of Manu 
Pauwels 0489 585 565. Je kan rekenen op de nodige discretie. 

mailto:info@vp-recruitment.be

