
 

 

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. 
 

We zoeken momenteel voor PRIMORIS Belgium in Zwijnaarde een enthousiaste en gedreven: 

 

Teamleader Analyse 

Jouw rol binnen Primoris?  

 Coördineren  en leiden van de afdeling Analyse zodat de medewerkers hun functie in 

een optimale context kunnen uitvoeren waardoor er tijdig en betrouwbaar resultaat kan 
worden aangeleverd aan de klant. 

Jouw verantwoordelijkheden? 

 Dagelijkse operationele leiding van het team Analyse binnen het laboratorium,  
 Organiseren, plannen, aansturen en coachen van een team van een vijftiental labo-

medewerkers 

 Stelt prioriteiten in het werk, kan snelle beslissingen nemen en communiceert hierover 
met het team, de andere teamleaders en het hoofd labo. 

 Pro-actief initiatieven nemen, om in samenspraak met het team, het proces 

operationeel excellent te maken en te houden 
 Werkt constructief samen met andere afdelingen binnen de onderneming (o.a.  : 

Customer Care, Kwaliteit, Milieu & Veiligheid, R&D, …) 

 Rapporteert rechtsreeks aan het hoofd labo 
 
 

Profiel 
 

 Minstens een bachelor-diploma in een technische richting (bij voorkeur chemie) 
 Kennis van de werking en technische specificaties van HPLC, GC, LCMS, GCMS,HR, 

APGC, … 
 Ervaring met procesoptimalisatie en people management 
 Onze kerncompetenties spreken je aan: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, 

leerbereidheid, flexibiliteit en samenwerking 
 Organisator, planner, initiatiefnemer, ondernemend, problemsolver 
 Actieve teamplayer, verantwoordelijke, coach 

 Goede kennis Engels 
 

 

 

  



 

 

Wat beloven wij jou?  

 Je krijgt een bediendecontract van onbepaalde duur; 

 Een afwisselend takenpakket 
 Een opleiding in de kwaliteitswerking in PRIMORIS en on-the-job training 
 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; 
 
 

Kan je haast niet wachten om bij ons te starten? 

Stuur dan voor 28 juli as 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/TLANA  
Je kandidatuur wordt discreet behandeld. 

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