DE BIO BASE EUROPE PILOT PLANT
MET VESTIGING TE GENT IS VOOR
ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING OP
ZOEK NAAR EEN FULLTIME

Analytical lab technician

Interesse? Is dit de
jobopportuniteit waar u naar
uitkijkt? Stuur dan zo snel
mogelijk uw CV met
motivatiebrief en foto naar:
Sofia Vindevogel,
Bio Base Europe Pilot Plant,
Rodenhuizekaai 1,
9042 Gent
of via e-mail naar
jobs@bbeu.org
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•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een scheikundige opleiding genoten (bachelor of master).
Ervaring met GC en HPLC is een must.
Je hebt analytisch inzicht, zowel op vlak van dataverwerking als op vlak van
oorzakenanalyses en je houdt niet van routine.
Je bent ook graag betrokken bij de organisatie van een labo: zowel op vlak van
kwaliteit als algemeen.
Je werkt graag logisch en correct en je kunt snel beslissen.
Je bent nauwgezet, pragmatisch en hebt oog voor detail.
Kwaliteit nastreven is voor jou prioritair.
Je kan heel zelfstandig werken maar werkt ook graag samen met anderen.
Je bent leergierig en streeft constant naar verbetering en vernieuwing.
Je bent vlot meertalig in Nederlands en Engels, eventueel ook Frans of Duits.
Je hebt een gedegen kennis van en ervaring met Excel, Word en Outlook

Activiteiten
•
De Bio Base Europe Pilot Plant is
een open innovatiecentrum in de
Gentse haven voor de ontwikkeling
van biogebaseerde producten en
processen. Bio Base Europe Pilot
Plant wil zijn team versterken door
het aanwerven van een analytical lab
technician. Momenteel werken er
ca. 70 mensen bij de Bio Base Europe
Pilot Plant en het is de bedoeling
om het personeelsbestand in de
komende jaren substantieel verder
uit te bouwen.
Meer informatie over Bio Base
Europe vindt U op www.bbeu.org.
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•
•
•
•
•
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•

Je werkt binnen het kader van onderzoeksprojecten in de biogebaseerde
economie.
Je voert de analyses uit ter ondersteuning van de lopende projectuitvoeringen, en
je zorgt ervoor dat de kwaliteit van de analyses altijd gecontroleerd en
gegarandeerd is.
Je helpt bij de calibratiecontroles en voorbereiding ervan van alle toestellen en
materiaal in het labo.
Je helpt bij het stockbeheer van het labo.
Je helpt bij het maken van standaarden en opstellen van nieuwe ijklijnen.
Je voert validatietesten uit in kader van implementatie van nieuwe toestellen of
analyses.
Je helpt bij het geven van de nodige presentaties bij start van nieuwe werknemers.
Je helpt mee de orde en steriliteit in het labo te bestendigen en te handhaven.
Je voert je werk uit in overleg met de laboverantwoordelijke en de
procesingenieurs.

Wij bieden u een interessante job mét verantwoordelijkheid in een dynamische en
jonge werkkring binnen een interessant werkdomein met grote
toekomstperspectieven. Uw werkplaats is de Bio Base Europe Pilot Plant, gelegen in de
haven Gent (Rodenhuizekaai 1, 9042 Gent), vlot bereikbaar met de auto.

