
      
 
 
 

Procesoperator nucleaire sector (technisch – administratief) 
 
Functiebeschrijving: 

De technisch-administratieve operator doet zowel het uitvoeren van interventies, als de 
administratieve verwerking van de werken in nucleaire installaties en/of gebouwen. Een sterke 
technische kennis is nodig om het complexe proces te begrijpen en om de interventies uit te voeren. 
Je bent verantwoordelijk voor de correcte registratie van het proces, dus zestig procent van de tijd 
zal je administratief aan het werk gaan. Je komt terecht in een bestaand team van 4 personen. 
Je bent verantwoordelijk voor de volgende taken: 

 Het opnemen van administratieve taken om correcte en volledige informatie over de 
voortgang van de werken te registreren 

 Gebruiken van technische kennis om ook minder voorkomende problemen zo snel mogelijk 
op te lossen 

 Verzamelen van de nodige gegevens en invullen van documenten (logboeken, 
prestatiebladen, productieformulieren…) met oog voor volledigheid en correctheid 

 Mee opstellen van werkvergunningen en LOTO formulieren 
 Op afstand handelingen uitvoeren in cellen en interventies uitvoeren in beschermende kledij 

(volgelaatsmasker en tyvek of overdrukpak) in nucleaire omgeving 
 Tijdig rapporteren van de evolutie van de werken 
 Op termijn trekkende rol vervullen  

Functie-eisen: 

Ben jij… 

 Een gedreven persoon met de wil om complexe processen zich eigen te maken? 
 Een organisatorisch, administratief en planmatig persoon? 
 Iemand met technische kennis en ervaring? 
 Een teamplayer? Dat wil zeggen: vlotte communicatie en een sociaal persoon, 
 Iemand flexibel? Zodat je inzetbaar bent op verschillende afdelingen 

Voordelen: 

 Werken in dagdienst 
 48 vakantiedagen 
 Groepsverzekering en hospitalisatieverzekering 
 Maaltijdcheques van €8 per dag 
 Loon conform de sector 

Wordt jij gelukkig van je te verdiepen in administratie en nieuwe processen? En kan je dit koppelen 
aan jouw technische kennis of ervaring? Aarzel dan niet om te solliciteren via de website: 

https://www.select-jobs.be/Items/nl-BE/Jobs/Technics/administratief-procesoperator-nucleaire-
sector 

of via: 
amori.verhaegen@selechthr.be 
0486 71 87 68 


