
 

De Bodemkundige Dienst van België staat reeds 75 jaar ten dienste van de Belgische land- 

en tuinbouw. Door middel van betrouwbare en accurate adviezen op het gebied van 

bemesting, irrigatie en gewasbescherming kunnen wij een groot aandeel van de Belgische 

land- en tuinbouwers tot onze vaste klanten rekenen. Daarnaast is de Bodemkundige 

Dienst actief in de milieusector. 

De Bodemkundige Dienst van België wenst op korte termijn over te gaan tot de aanwerving 

van een: 

Kwaliteitsmedewerker laboratorium 

Uw functie: 

 Ondersteunen van de kwaliteitsverantwoordelijke om het toepassingsgebied van de 

BELAC-accreditatie (ISO 17025) te onderhouden en uit te bereiden. 

 Actief meewerken aan het beheer en de uitbreiding van erkenningen op het vlak van 

onder andere water-, grond-, voeder- en meststofanalyse. 

 Uitvoeren van interne audits. 

 Opvolgen van corrigerende en preventieve acties die voortkomen uit klachten, 

meldingen, interne en externe audits. 

 Coördinatie en uitwerken van werkvoorschriften, validaties, ... in samenwerking met 

de diensteenheid analyse (laboratorium). 

 Literatuur, normen en publicaties i.v.m. kwaliteit opvolgen en implementeren. 

 

Uw profiel: 

 U bent master of bachelor chemie/biochemie of gelijkwaardig door ervaring. 

 U hebt een goede kennis van scheikunde. 

 U hebt een goede basis van statistiek. 

 U hebt een basiskennis Frans en Engels. 

 Kennis van de norm ISO 17025 en ervaring in kwaliteitssystemen zijn belangrijke 

troeven. 

 U beschikt over een analytische, assertieve en creatieve aanpak.  

 U kan op zelfstandige basis werken, met een gezonde communicatie tussen de 

betrokken partners. 

 U kan oplossingsgericht werken en mensen aanzetten tot continue 

kwaliteitsverbetering. 

 

Wij bieden u: 

 Een voltijdse betrekking in een dynamische en toekomstgerichte onderneming. 

 Een uitdagende functie met een gevarieerd takenpakket. 

 

Hoe solliciteren? 

Interesse? Stuur uw cv met begeleidende brief per e-mail naar kwaliteit@bdb.be t.a.v. 

Leen Vranckx. 

Voor bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen met Leen Vranckx of Nancy Vogels 

via telefoon (016 31 09 22) of mail (kwaliteit@bdb.be). 

Wij behandelen uw sollicitatie in vertrouwen en nemen spoedig contact met u op. 
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