
 

Vacature 
Primoris is een internationaal actief en gerespecteerd laboratorium, met vestigingen in België, Frankrijk, 

Colombia en Bulgarije. Wij ondersteunen bedrijven en organisaties in de voedingsindustrie met 

betrouwbare analyses van contaminanten en residuen van gewasbeschermingsmiddelen. 

 

Wij zijn momenteel op zoek naar een: 

 

Teamleader Customer Care  
 
Takenpakket: 

 Dagdagelijkse leiding over het team van customer care en het registratieteam, zorgt voor 

het  integreren van beide groepen tot één team. 

 Opvolging en indien nodig bijsturing van de dagelijkse processen binnen de totale 

customer care groep. 

 Ontwikkeling van de customer care groep als een efficiënt werkende schakel tussen de 

klant en het laboratorium. 

 Coaching van de medewerkers, verzorging opleidingen binnen het team. 

 Advisering en ondersteuning van klanten. 

 Advisering en ondersteuning van marktmanagers, marketing en business development; 

 Opvolging en implementatie van de wetgeving  

 Actieve medewerking binnen het kwaliteitssysteem van Primoris 

 
Profiel: 

 Goede kennis van voedingsmiddelen, kennis van wetgeving rond voeding is een plus; 

 Kennis van de verschillende markten en hun behoeften; 

 Wetenschappelijk geschoold, Minimaal BSc. (Bio-)Chemie, voeding of gelijkwaardig door 

ervaring; 

 Minimaal 3 jaar werkervaring; 

 Zeer goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels. Kennis van Spaans en of Duits is 

een plus; 

 De klant staat centraal in onze bedrijfsfilosofie, klantgerichtheid is dan ook een must, 

 Leidinggevende kwaliteiten, en bij voorkeur ervaring in het leiden van een team; 

 Communicatief sterk, goed in samenwerkingen, bruggenbouwer; 

 Zin voor initiatief, enthousiast; 

 Punctueel, methodisch, kan omgaan met een wijzigende vraag, probleemoplosser; 

 Goede kennis van Office-toepassingen, snel inzicht in nieuwe informaticapakketten; 

 Kerncompetenties: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, leerbereidheid, flexibiliteit, 

samenwerking. 

 
Ons aanbod:  

 Een voltijds bediendecontract van onbepaalde duur 

 Een afwisselend takenpakket 

 Een opleiding in de kwaliteitswerking in Primoris en on-the-job training 

 Tewerkstelling in een hoogtechnologisch en groeiend bedrijf 

 Ruimte voor een open en waarderende aanpak, permanente ontwikkeling, 

verantwoordelijkheidszin en initiatief. 

 

Interesse? 
Stuur dan je cv met begeleidend schrijven naar: 

Primoris cvba, t.a.v. Eva Bol, HR Manager, Technologiepark 2/3, 9052 Zwijnaarde,  

België of via mail naar jobs.be@primoris-lab.com, met vermelding van  

ref. 2017/TL CC-REG, en dit vóór 21 juli 2017. 

 

Je kandidatuur wordt discreet behandeld.  

 

Meer informatie over Primoris vind je op www.primoris-lab.com 
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