
 
Korte omschrijving van onze opdrachtgever 
 
Al sinds 1985 is de firma Belgoprocess (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 Opdrachthouder Veiligheid. 
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): 
 

Opdrachthouder Veiligheid  
Adviserende en sturende functie m.b.t. het (nucleaire) veiligheidsbeleid // Belangrijke 
coördinerende rol tussen externe (controle-)instanties en de verschillende afdelingen 
binnen Belgoprocess // Kennis van de nucleaire sector is een grote meerwaarde 

 

Functieomschrijving 
 
Je bent verantwoordelijk voor het adviseren van het management inzake het 
veiligheidsbeleid bij Belgoprocess en voor het uitvoeren van veiligheidsopdrachten en 
verbetertrajecten i.v.m. technische installaties, procedures, processen… Je treedt op 
als verbindingspersoon tussen de bevoegde overheden en controle-organismes 
(FANC / BelV ) enerzijds en de interne organisatie anderzijds.   

Een overzicht van je voornaamste taken en verantwoordelijkheden: 

• Je adviseert het management omtrent het globale veiligheidsbeleid en je 
optimaliseert dit beleid, rekening houdend met huidige regels en 
wetswijzigingen op het vlak van (nucleaire) veiligheid. 

• Je treedt op als aanspreekpunt voor externe stakeholders bij de toepassing 
van het veiligheidsbeleid. Je ondersteunt en adviseert hen en zorgt mee voor 
een vlotte en open samenwerking en communicatie. 

• Je coördineert inspecties en volgt de actiepunten op. 

https://www.belgoprocess.be/


• Je creëert, bewaakt en verbetert processen om de veiligheidsdoelstellingen op 
tijd en binnen budget te halen 

• Je maakt en/of controleert veiligheidsdocumenten, rapporten en 
communicaties in het kader van het globale veiligheidsbeleid en van de 
wettelijke verplichtingen. 

• Je rapporteert aan de Directeur Veiligheid, Milieu en Beveiliging. 
 
 

Gewenst profiel 

• Opleidingsniveau master bv. industriële wetenschappen (ing.), bio-ingenieur of 
ingenieurswetenschappen (ir.) . Een aanvullende nucleaire of 
veiligheidsopleiding is een meerwaarde. 

• Je hebt enkele jaren ervaring in een bedrijf in de nucleaire sector en/of in een 
veiligheidsdienst. Bij sterke voorkeur heb je kennis van de nucleaire sector, 
door je opleiding en/of je werkervaring. 

• Je hebt een brede interesse in (nucleaire) veiligheid en stralingsbescherming. 
• Je streeft naar continue verbetering, zowel van je eigen vaardigheden als 

m.b.t. de organisatie. 
• Je bent vlot in de samenwerking en de communicatie met verschillende 

doelgroepen en instanties. 
• Je kan kennis en technisch advies op een begrijpbare en overtuigende manier 

overbrengen en je kan dossiers goed onderbouwd verdedigen. 
• Uitstekende kennis Nederlands en een goede beheersing van Frans en Engels.  

 
 
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 mooie opportuniteit als Opdrachthouder Veiligheid?   

Reageer dan met je cv + motivatiebrief via info@vp-recruitment.be met vermelding 
“ref 0459” of bel naar Manu Pauwels op 0489 585 565 of Wim Vander meiren op 
0489 585 566. Je kan rekenen op de nodige discretie. 

 

mailto:info@vp-recruitment.be

