
 
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 Coördinator Asset 
Management & Reliability. 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): 
 

Coördinator Asset Management & Reliability 

Coördinerende functie m.b.t. asset management van nieuwe technische installaties 
op de bedrijfssite // Realisatie van doeltreffende onderhoudsplannen + activiteiten 
rond betrouwbaarheidsverbetering // Resultaatsgerichtheid, initiatiefzin en zin voor 
continu verbeteren zijn belangrijk in deze rol 

 

Functieomschrijving 
 
Als Coördinator Asset Management & Reliability heb je een staffunctie binnen 
de technische dienst van Belgoprocess. Je zal je bezighouden met het asset 
management van talrijke nieuwe technische installaties. Je focus zal in eerste 
instantie liggen op het realiseren van kwalitatieve en performante 
onderhoudsplannen op maat van elke installatie.   

Een overzicht van je voornaamste taken en verantwoordelijkheden: 

 Coördineren en/of ondersteunen van technische projecten op het vlak van 
verouderingsbeheer / betrouwbaarheid van installaties / onderhoudsdossier. 
Hierbij hoort het opzetten van (onderhoudsgerelateerde) structuren, 
processen en methodieken. 

 Uitvoeren van kritikaliteitsanalyses en van analyses zoals RCA, RCM, Bad 
Actor, Werkstroom… 



 Plannen en rapporteren over de evolutie van projecten en taken. 
 Opmaken en bewaken van onderhoudsplannen. Borgen in het 

onderhoudsbeheersysteem en opvolgen/analyseren van de effectiviteit van 
deze plannen. 

 Doorgeven van expertise en kennis aan collega’s om de dienstverlening van 
de afdeling te verbeteren. 

 Bijdragen tot het analyseren en oplossen van problemen aan bestaande 
installaties.   

 

 

Gewenst profiel 

 Opleidingsniveau bachelor of master industriële wetenschappen. 
 Relevante ervaring binnen maintenance en/of reliability engineering en/of 

physical asset management. 
 Kennis van mechanica, rotating equipment, piping, pneumatica en/of 

hydraulica. 
 Zelfstandige werker. Doorzetter in staat om een doel op lange termijn te 

realiseren. 
 Zin voor initiatief en voor continue verbetering. 
 Degelijke communicatieve vaardigheden.  
 Kennis van MS Office. Kennis van een onderhoudsbeheersysteem is een 

meerwaarde. 
 Uitstekende kennis Nederlands. Passieve kennis van Engels, Frans en/of Duits. 

 
 
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 Coördinator Asset Management 
& Reliability ?   

Reageer dan met je cv + motivatiebrief via info@vp-recruitment.be met vermelding 
“ref 0453” of bel naar Manu Pauwels op 0489 585 565 of Wim Vander meiren op 
0489 585 566. Je kan rekenen op de nodige discretie. 

 


