
 

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: 

 

Gespecialiseerd R&D Medewerker 

 

Takenpakket: 

 Onderzoeker voor het ontwikkelen en optimaliseren van geavanceerde analysemethodes 

voor het bepalen van contaminanten in voeding met uiteenlopende technieken; 

 Het doel is deze ontwikkelde analyses, nieuw in de organisatie,  in te zetten in een 

routineomgeving. 

 

Profiel: 

 Diploma: 

o Master of Science in chemie met specialisatie in polymeerchemie of organische 

chemie óf 

o Master of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen chemie & 

bioprocestechnologie met specialisatie in polymeerchemie of organische chemie óf 

o Ph.D  met specialisatie in polymeerchemie  of organische chemie 

 

 Ervaring met voedselcontactmaterialen, verpakkingsmaterialen, productiewijze en hun 

mogelijke migrerende contaminanten naar voedingsmatrices toe.  

 Sterke analytische skills met de nodige wetenschappelijke kennis binnen dit domein. 

 Interesse in voeding, levensmiddelenchemie en voedselcontaminanten 

 Resultaats- en doelgericht 

 Pragmatisch en praktisch creatief, problem solver 

 Team speler met de nodige zelfstandigheid, accuraatheid rekening houdend met deadlines 

 Gedreven om analytische problemen op te lossen 

 Hands on attitude  

 Communicatief, rapporteert in een correcte, snelle en professionele overzichtelijke manier 

 Uitstekende gesproken en geschreven kennis van Nederlands, Engels en Frans 

 Rapporteert aan het hoofd R&D 

 

Ons aanbod:  

 Een voltijds bediendecontract van onbepaalde duur 

 Een afwisselend takenpakket met continu nieuwe projecten 

 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/R&D,  

en dit vóór 21 augustus 2017. Je kandidatuur wordt discreet behandeld. 

 

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

mailto:jobs.be@primoris-lab.com
http://www.primoris-lab.com/

