
 

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. 
 

Ter ondersteuning van onze groeiende activiteiten zoekt PRIMORIS Belgium 

momenteel voor de vestiging in Zwijnaarde een: 

 

Medewerker Product Management 
 

Een greep uit jouw takenpakket: 

 Je werkt op een creatieve manier aan diensten die food sector ondersteunen in het kader 

van food-safety.  

 Je stelt innovatieve projecten voor en beheert die verder zelfstandig in samenwerking met 

de R&D groep en de sales groep, zowel in België als internationaal. Je rapporteert aan het 

hoofd Product Management 

 Je zorgt voor het verder opbouwen en distribueren van kennis omtrent 

voedingscontaminanten (focus op pesticiden/ mycotoxines e.a. chemische 

contaminanten) en hun mondiale wetgeving binnen de Primoris-groep. 

 Je ondersteunt marktmanagers, customer care groep en klanten met de opgebouwde 

kennis zodat  klanten gepast kunnen geadviseerd worden. 

Profiel: 

 Je beschikt over een master diploma voeding/chemie of gelijkwaardig door ervaring. 

 Je bent gebeten door voeding, de productie en verwerking ervan. Je hebt ook een brede 

kennis omtrent voedingscontaminanten en hun analysetechnieken. 

 Je hebt minstens 3 jaar relevante werkervaring. 

 Je communiceert vlot in het Nederlands, Frans en Engels. 

 Je kunt vlot de essentie bepalen en deze communiceren en werkt projecten tijdig af. 

 Je bent geëngageerd, luistervaardig en praktisch-creatief. Je weet de mensen te 

overtuigen, ook in een commerciele context. 

 Je beschikt over een goede kennis van MS Office en statistische tools. 

Ons aanbod: 

 Tewerkstelling in een gespecialiseerd hoogtechnologisch en groeiend internationaal bedrijf. 

 Werken in een stimulerende en boeiende omgeving, met toffe collega’s. 

 Ruimte voor initiatief en ontwikkeling. 

 Permanente bijscholing in een breed kader. 

 Een salarispakket in functie van de ervaring en het potentieel van de kandidaat. 

 

Interesse?  

Stuur dan vóór 31 januari 2018 je cv met begeleidend schrijven naar: 

PRIMORIS Belgium cvba, t.a.v. Eva Bol, HR Manager, via mail naar jobs.be@primoris-lab.com, 

met vermelding van ref. 2017/PM  

 

Je kandidatuur wordt discreet behandeld. 

 

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