
  

 
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 
Ploegleider Labo. 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): 

 
Ploegleider Labo 
Brede en afwisselende functie in een afdeling met belangrijke rol binnen 
Belgoprocess // Combinatie van fysische, radiologische en chemische 
analysetechnieken // Uitdaging ligt in het ontwikkelen van analysetechnieken en 
methodes voor ongekende complexe materialen // Aansturen van een team van een 
tiental medewerkers // Ook geschikt voor ervaren laboranten die klaar zijn voor de 
volgende stap 
 
Functieomschrijving 
 
In deze functie neem je de leiding van een sterk gegroeid laboratorium en stuur je 
een tiental medewerkers aan. Het betreft een diverse groep van zowel minder als 
meer ervaren laboranten. Je staat in voor het managen van de afdeling en je wordt 
(na inwerking) operationeel betrokken bij de complexere analyses. Je krijgt diverse 
opleidingsmogelijkheden aangeboden. 
 
Een greep uit je takenpakket als Ploegleider Labo: 

• Aansturen, motiveren en coachen van het team. 
• Opmaken van planningen en bepalen van de prioriteiten. 
• Ontwikkelen van methodes en analysetechnieken. 
• Opnemen van een projectmanagement rol bij projecten en specifieke aanvragen 

binnen het werkdomein. 

http://www.belgoprocess.be/


  

• Verantwoordelijk voor alle administratie binnen de afdeling en voor de 
rapportering naar directie, interne en extern partners. 

• Single point of contact binnen Belgoprocess. 

  
Gewenst profiel 

• Opleidingsniveau: bachelor / master chemie of gelijkwaardig door relevante 
ervaring. 

• Je hebt 5 jaar ervaring in een labo-omgeving. 
• Kennis van kalibratiemethodes. 
• Kennis van kwaliteitssystemen in een labo-omgeving (zoals ISO17025). 
• Kennis van cementchemie, beton/morteltechnologie is een plus. 
• Kennis basisbegrippen statistiek. 
• Goede leidinggevende vaardigheden, sterk in het plannen, organiseren en stellen 

van de juiste prioriteiten. 
• Gedreven om continu te verbeteren. 
• Hands on / praktisch. 
• Goede verbale en schriftelijke communicatieve vaardigheden. 
• Perfecte kennis van Nederlands (kennis Engels en Frans is een plus). 

  

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, een goede balans werk en privé en de 
mogelijkheid tot een leasewagen via het cafetariaplan. Contract van onbepaalde 
duur. 

 
Contact opnemen 
 
Heb je interesse in deze zeer mooie opportuniteit als Ploegleider Labo?  
 
Reageer dan met je cv en een begeleidend schrijven via info@vp-recruitment.be 

mailto:info@vp-recruitment.be


  

met vermelding “ref 0450” of bel naar Wim Vander meiren op 0489 585 566 of Manu 
Pauwels 0489 585 565. Je kan rekenen op de nodige discretie. 


