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De Bodemkundige Dienst van België staat reeds meer dan 75 jaar ten dienste van de
Belgische land- en tuinbouw door het aanleveren van betrouwbare en accurate adviezen op
het gebied van bodemkwaliteit, bodemvruchtbaarheid, bodemwaterhuishouding en
gewasbescherming, en is tevens sterk aanwezig in het domein van het leefmilieu.
De Bodemkundige Dienst van België wenst op korte termijn over te gaan tot de aanwerving
van een:

Laborant anorganische analysen
Je bent graag concreet aan de slag in het laboratorium? Dan is deze functie iets voor jou.
Je taak:






Je beschikt bij voorkeur over een graduaat/bachelor diploma chemie/biochemie
Je voert analyses uit binnen de matrices bodem, compost, meststoffen, water
Je werkt met verschillende analysetoestellen die analyses zoals BOD, COD, nitraat, chloride, totale N,
Kjeldahl N, … uitvoeren en voorzien zijn van autosamplers en robots
Je voert het dagelijks onderhoud uit van je toestellen
Je voert manuele analytische technieken uit zoals de opmaak van ijklijnen, standaarden, pipetteren,
enz.

Gewenst profiel:






Je beschikt bij voorkeur over een graduaat/bachelor diploma chemie/biochemie
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 voltijdse betrekking in een dynamische en toekomstgerichte onderneming, deeltijds is
bespreekbaar
Een degelijke opleiding op de werkvloer voor de diverse taken die je uitvoert
Een uitdagende en afwisselende job die u zelf mee vorm kan geven
Marktconforme arbeidsvoorwaarden en verloning

Interesse? Stuur voor 31 augustus 2022 je cv en motivatiebrief naar info@bdb.be. Je kandidatuurstelling zal in
alle discretie behandeld worden.

