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De Bodemkundige Dienst van België is marktleider in het onderzoek voor bemestingsadviezen in de land- en 

tuinbouw en het groenbeheer. Daarnaast is er een groeiende afdeling bodem- en milieu en een geaccrediteerd 

laboratorium waar milieuonderzoeken voor bodem, water, secundaire grondstoffen en gewassen worden 

uitgevoerd. Voor ons goed uitgerust laboratorium is de Bodemkundige Dienst op zoek naar een: 

 Analist anorganische analyses – 

voorbehandeling (m/v) 

Hou je van afwisseling in je taken en wil je graag werken in het laboratorium? Dan zijn wij op zoek naar jou. 

De belangrijkste taken zijn: 

 Als analist voer je analyses uit in het domein landbouw, groenbeheer en milieu. 

 Na een grondige individuele opleiding over het kwaliteitssysteem, over de toe te passen 

technieken krijgt u specifieke analyseopdrachten toegewezen voor uitvoering in routine. 
 Voorbereiding van onder andere grond- en waterstalen, stalen van bodemverbeterende 

middelen, meststoffen en gewassen. 
 Het aanmaken van extracten en extractie-oplossingen. 
 Analyse op specifieke analysesystemen.  

Gewenst profiel: 

 Je beschikt over een bachelor diploma chemie/biochemie of studeert binnenkort af. 

 Ervaring met monstervoorbereiding van bodemverbeterende middelen is een pluspunt 

 Ervaring met eenvoudige labotechnieken zoals EC, pH, volumedichtheid is een pluspunt 

 Je bent waakzaam t.a.v. de kwaliteit van je eigen werk en dat van je collega’s 

 Je bent in staat om zowel zelfstandig als in een team efficiënt te werken 

 Je bent in staat om onder tijdsdruk te werken, en bent doordrongen van het tijdig afleveren 

van analyseresultaten.  Je kan zelfstandig je werk organiseren en plannen 

 Je beheerst het Nederlands goed, dit zowel mondeling als schriftelijk 

We bieden jou: 

 Een mooie uitdaging bij een stabiel en nog steeds groeiend bedrijf. 

 Een voltijdse betrekking in een dynamische en toekomstgerichte onderneming. 

 Een uitdagende functie die u zelf mee vorm kan geven. 

 Een degelijke individuele opleiding over het kwaliteitssysteem, over de toe te passen 

technieken en over de beschikbare toestellen. 

 Marktconforme arbeidsvoorwaarden en verloning. 

 Extralegale voordelen.   

Als je jezelf kan terugvinden in deze omschrijving, stuur dan je sollicitatiebrief met bijhorende C.V. voor 

06/08/2021 naar het volgend e-mail adres: tvanneck@bdb.be 

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

http://www.bdb.be/
mailto:tvanneck@bdb.be

