BiogasTec NV is een bedrijf actief in de sector
van de hernieuwbare energie. Wij hebben
een jarenlange ervaring in het bouwen en
exploiteren
van
verschillende
biogasinstallaties. In deze installaties wordt
biomassa – in hoofdzaak organisch biologisch
afval– vergist tot biogas volgens een
gepatenteerd procedé. Het gevormde biogas
wordt daarna aangewend in een gasmotor
met warmtekrachtkoppeling om elektriciteit
en warmte te produceren.

Labomedewerker
Jobomschrijving
Voor de kwaliteitscontrole van het ingaande organische materiaal, de snelle opvolging van het biologische verwerkingsproces en de
controle op de eindproducten heeft BiogasTec, in samenwerking met zusterbedrijf Trevi, een eigen labo- en kwaliteitsafdeling. In deze
functie zal je in hetzelfde labo ongeveer 50% voor BiogasTec werken en 50% voor Trevi:
Je neemt stalen op verplaatsing en ondersteunt de collega’s op de verschillende sites hierin. Je voert de noodzakelijke analyses uit in
het labo ter ondersteuning van de procesopvolging (anaerobe vergisting). Aanvullend voer je analyses uit op allerhande stalen
(biomassa, lucht, bodem, mest, water). Je beoordeelt de analyseresultaten en communiceert verder intern bij afwijkende resultaten.
Je registreert, beheert en rapporteert analyseresultaten en bewaakt met een kritisch oog de kwaliteit. Je bent verantwoordelijk voor
een vlotte communicatie en doorgave van informatie naar de collega’s van exploitatie en de commerciële afdeling. Je kalibreert de
toestellen en verzorgt mee de noodzakelijke labo-gerelateerde aankopen bij leveranciers. Tot slot sta je in voor een correcte laboorganisatie: beheer, opslag en etikettering van chemicaliën/stalen en orde & netheid in het labo.

Profiel

Interesse?
Stuur uw cv en motivatie t.a.v. Isabelle Cordewiner
naar vacatures@biogastec.com
Voor meer informatie:
www.biogastec.com
09/242 85 50
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Bachelor chemie, milieuzorg of biologische laboratoriumtechnologie.
Je werkt efficiënt, goed georganiseerd en nauwkeurig, zowel zelfstandig als in team.
Afwisseling, werken op verschillende locaties en contacten met externen schrikken je niet af.
Je werkt vlot met Excel en Word.
Kennis over en/of ervaring met staalname of analyseren van afval, mest…, interesse in milieukunde en affiniteit met de sector
zijn pluspunten
Je beschikt over een rijbewijs B

Aanbod
Bij BiogasTec en Trevi kom je terecht in een groeiende onderneming die zich engageert in een duurzame relatie met zijn medewerkers.
Je kan rekenen op de nodige ondersteuning van gemotiveerde, enthousiaste collega’s met vakkennis. Verder kun je rekenen op de
nodige opleidingen, die je in staat stellen te groeien in je functie. Daarnaast bieden we je een vast contract, een goede work-life
balance, een marktconform salarispakket en extralegale voordelen.

