Laborant R&D (m/f)
Bedrijfsinformatie
Promat Research and Technology Center NV is het belangrijkste R&D centrum van de divisie “Fire
Protection and Thermal Insulation” van de Etex Group, evenals een onafhankelijk laboratorium dat
ultramoderne wetenschappelijke testfaciliteiten biedt voor het optimaliseren van brand- en
veiligheidsnormen in gebouwen.

Functie
•

Veilig, kwalitatief en efficiënt uitvoeren van labotesten via vastgelegde werkprocedures,
veiligheids- en milieuvoorschriften.

•

Aanmaken van nieuwe labostalen aan de hand van projectgebonden mengvoorschriften.

•

Bepalen en vastleggen van de werkplanning afhankelijk van de prioriteit.

•

Kalibratie en onderhoud van meettoestellen volgens ISO-procedures.

•

Intern rapporteren van testresultaten en eventuele afwijkingen of non-conformiteiten.

•

Beheer van documenten en werkvoorschriften.

•

U werkt actief mee aan het kwaliteitssysteem.

•

U doet voorstellen i.v.m. verbeteringen van bereidingen en testmethodes.

•

Technische bijstand productie.

•

Opleiding testmethodes aan collega’s – stagiairs.

•

Opvolging van industriële proeven.

•

Deelname aan audits.

•

Chemische en technische bijstand collega’s.

•

Je rapporteert aan de lab manager en werkt nauw samen met project managers, collega’s van
kwaliteitscontrole en verantwoordelijken van andere departementen (productie, onderhoud, IT,
…)

Profiel
•

Je bent in het bezit van een professionele bachelor diploma (bij voorkeur chemie of
procestechnologie).

•

Ervaring is een meerwaarde maar geen vereiste.

•

Je kan onafhankelijk werk verrichten en neemt een assertieve houding aan.

•

Je werkt met discipline en accuraat.

•

Je hebt een hands-on mentaliteit.

•

Je bent flexibel bij prioriteitsveranderingen.

•

Je beschikt over een degelijke kennis van het Nederlands, Engels en Frans, Duits is een
meerwaarde.

•

Je hebt een goed kennis van Microsoft Office.

•

Je bent vlot en vriendelijk in de omgang en toont respect tegenover collega’s en
leidinggevenden.

•

Je bent veiligheids- en milieubewust.

Aanbod
•

Een innovatieve en internationale werkomgeving met kansen om te groeien.

•

Een competitief salaris met een pakket aan extralegale arbeidsvoorwaarden.

•

Een breed scala aan trainings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

•

Lekkere maaltijden in ons bedrijfsrestaurant.

Interesse?
Interesse of meer informatie nodig? Stuur dan een mailtje naar
recruitment.ebp.be@etexgroup.com of contacter ons op het nummer +32 15 71 81 92.

