
 

 

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: 

 

Laboratorium Medewerker Analyse 

2-ploegen 

Takenpakket 

• Je v oert analyses uit op geëxtraheerde stalen, met behulp v an en v loeistof- en gaschromatografie, op 

aanwezigheid v an pesticiden, in het kader v an de dagelijkse routine-werking en dit v olgens 

v ooropgestelde procedures. 

• Je interpreteert kritisch de bekomen resultaten. 

• We v erwachten een actiev e medewerking binnen het kwaliteitssysteem. 
• Je zorgt v oor het prev entief onderhoud v an de analysetoestellen en werkmiddelen. 

• Je maakt zelfstandig de standaardoplossingen. 

 

Profiel 
 

• Je beschikt  ov er een bachelor diploma chemie of gelijkwaardig door erv aring. 

• Je hebt een brede technische opleiding en kennis v an  organische en analytische chemie  

• Je communiceert  v lot in het Nederlands, en begrijpt goed Engels. 

• Je hebt een eerste praktische erv aring met analytisch labowerk, ISO17025, en chromatografie 
• Je handelt v olgens onze kerncompetenties: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, leerbereidheid, 

flexibiliteit en samenwerking. 

• Je bent geëngageerd, enthousiast en positief ingesteld. 

• Je kan goed in team werken, je bent stressbestendig en hebt v erantwoordelijkheidszin. 

• Je beschikt ov er een goede kennis v an MS Office (v lot gebruik v an Word, Excel, Outlook, ….) 
• Je bent bereid om in een 2 ploegensysteem te werken. 

• Je bent bereid om op zaterdag te werken (1 op 2 weken) 

 
Ons aanbod 

• Een bediendecontract  v an onbepaalde duur, na ev entuele IBO periode v ooraf 

• Indiensttreding op korte termijn 

• Voltijds werk  

• Tewerkstelling in een gespecialiseerd hoogtechnologisch en groeiend internationaal bedrijf.  
• Een opleiding in de kwaliteitswerking in Primoris  en on-the-job training. 

• Ruimte v oor een open en dynamische aanpak, v oor  initiatief en permanente ontwikkeling. 

• Werken in een stimulerende en boeiende omgev ing, met toffe collega’s. 

• Een salarispakket in functie v an de erv aring en het potentieel v an de kandidaat. 
 

Interesse? 

Stuur dan zo snel mogelijk je cv met begeleidend schrijven naar: 
PRIMORIS cvba, t.a.v. Eva Bol, HR Manager, via mail naar jobs.be@primoris-lab.com, met 
vermelding van ref. 2019/LAB/ANA/ploeg. 

 
Je kandidatuur wordt discreet behandeld. 

 

Meer informatie ov er Primoris v ind je op www.primoris-lab.com 

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

