Vacature
PRIMORIS is een internationaal actief en gerespecteerd laboratorium, met vestigingen in België,
Frankrijk, Colombia, Bulgarije en Costa Rica. Wij ondersteunen bedrijven en organisaties in de
voedingsindustrie met betrouwbare analyses van residuen van gewasbeschermingsmiddelen en
contaminanten.
PRIMORIS groeit en bloeit. Daarom zoeken we voor PRIMORIS Belgium in Zwijnaarde
momenteel een enthousiaste en inspirerende:

Lab Manager
Jouw rol binnen ons team?
Als Lab Manager bouw je elke dag vanop de eerste lijn mee aan de waarborging en
continue optimalisatie van het laboproces. Dankzij jouw inspirerend en hands-on
leidinggeven zorg je ervoor dat we betrouwbare resultaten binnen de afgesproken
analysetermijn afleveren aan onze klanten.
Wat doe je concreet?
Je verzorgt de dagdagelijkse operationele leiding van het laboproces.
Je organiseert het lab dat bestaat uit 50-tal geëngageerde labomedewerkers.
Je stuurt en coacht een 4-tal teamleaders alsook een 3-tal rechtstreeks aan jou
rapporterende medewerkers.
Je neemt initiatieven om de processen operationeel excellent te maken en te houden,
waarbij je de strategische visie van Primoris steeds in het achterhoofd houdt.
Je beheert het budget en hebt de eindverantwoordelijkheid over de aankoop van het
labomateriaal.
Je neemt actief deel aan overleg met o.a. R&D, kwaliteit, sales, aankoop, milieu &
veiligheid.
Als lid van de stuurgroep denk je strategisch mee over de beleidsvisie en het jaarplan en
je weet deze visie probleemloos te vertalen naar specifieke prioriteiten voor het lab.
Je rapporteert rechtstreeks aan de directie.
Ervaring
Je beschikt over een wetenschappelijk master diploma (chemie, biochemie, farma,
…), of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie en je weet als geen
ander je teamleden te inspireren en te motiveren.
Je hebt ervaring met procesoptimalisatie, implementatie van lean,….
Een brede kennis over voedingscontaminanten en chromatografie is een plus.
Je zweert trouw aan onze hoge kwaliteitsnormen, kennis van ISO17025 is een voordeel.

Profiel
Je organiseert graag en krijgt een energieboost als je via een concreet actieplan
zaken kan realiseren.
Je staat te springen om nieuwe initiatieven te nemen en je komt hierbij creatief uit de
hoek.
Problem solving zit in je natuur. Meer nog, je ervaart een probleem als een uitdaging
vol opportuniteiten.
Als we de rollen ‘actieve teamplayer’, ‘verantwoordelijke’ en ‘coach’ bij elkaar
optellen, komen we uit bij jou!
Projectmanagement is je op het lijf geschreven.
Je werkt planmatig, verliest de essentie nooit uit het oog en communiceert die intern.
Onze kerncompetenties spreken je aan: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid,
leerbereidheid, flexibiliteit en samenwerking.
In het Nederlands, en français or in English? No problemo voor jou!
Microsoft Office en statistische tools zijn voor jou kinderspel.
Wat beloven wij jou?
Bij Primoris dragen we zorg voor onze medewerkers. Daarom gaan we de nodige
engagementen aan naar de #peopleofPrimoris:
Je krijgt een bediendecontract van onbepaalde duur;
Je werkt in een gespecialiseerd hoogtechnologisch en groeiend internationaal bedrijf;
Bij Primoris is er ruimte voor een open en dynamische aanpak, voor initiatief en
permanente ontwikkeling;
We zorgen voor een salarispakket in functie van je ervaring en je potentieel.
Kan je haast niet wachten om bij ons te starten?
Stuur dan zo snel mogelijk 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. 2019/LABMGR vóór 28 juni as.
Je kandidatuur wordt discreet behandeld.
Meer informatie over Primoris vind je op www.primoris-lab.com

