Procter & Gamble ontwikkelt al jarenlang producten zoals Gilette, Dash, Swiffer en Pampers die wereldwijd door miljoenen
mensen gebruikt worden, elke dag. In België bestaan we al meer dan 60 jaar en hebben we 2 sites: een fabriek in Mechelen
en een R&D innovatiecentrum In Brussel (Strombeek-Bever). Met meer dan 1.000 werknemers zijn we het grootste R&D
centrum in Europa.
Ons R&D team in Brussel is op zoek naar Bachelor studenten chemie, biotechnologie, laboratoriumtechnologie en
elektromechanica voor een functie als Researcher Laborant(e). Klik hier voor meer info.
R&D werkt continu aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten wereldwijd. Met behulp van geavanceerde
technologie, ultra-moderne labo’s en productielijnen op micro- en marcoschaal wordt er zowel gewerkt aan baanbrekende
innovaties, alsook aan het onderzoek van kleine ideeën die de het leven van onze consumenten kunnen verbeteren.
Wat je verantwoordelijkheden zijn als laborant(e) Researcher:
Je krijgt verantwoordelijkheid en autonomie voor je eigen project vanaf de 1ste dag, ondersteund door je manager & je team.




Je test nieuwe hypotheses, nieuwe producten en nieuwe formules. Dit doe je door middel van het uitvoeren van
standaard testmethodes in onze labo’s, het ontwikkelen van prototypes en/of het opzetten van consumententesten.
Je analyseert en communiceert je testresultaten met het team en je rapporteert onverwachte resultaten.
Je zorgt voor het onderhoud, de kwaliteit en de veiligheid van de labo’s en/of productielijnen.

Als Researcher kan je starten in verschillende domeinen. De meeste vacatures zijn beschikbaar in het domein van Product
Research (consumentenonderzoek), Process Development (de ontwikkeling van verbeterde technologieën en implementatie in
de fabriek), Product Design (verbetering van de productformules) en Packaging (optimalisatie van de verpakking).
Meer informatie over ons, de job en ons sollicitatieproces? Bezoek onze carrière website pgcareers.com of contacteer de HR
verantwoordelijke voor onze R&D teams, Ellen Pasteels (pasteels.e@pg.com).
Wat we bieden:
 De kans om je technische kennis en capaciteiten te gebruiken om oplossingen te vinden voor uitdagende problemen.
 On-the-job coaching alsook toegang tot een uitgebreid opleidingsaanbod
 Een internationale werkomgeving, met collega’s die uiteenlopende culturele achtergronden vertegenwoordigen
Wie we zoeken:
 Je hebt een bachelor in bijvoorbeeld Chemie, Procestechnologie, Elektromechanica, Laboratoriumtechnologie, etc.
 Je bent creatief, leergierig, hebt passie voor wetenschap en houdt van innovatie en vooruitgang
 Je werkt graag zelfstandig en je hebt ook een echte teamspirit
 Je spreekt vlot Nederlands of Frans en hebt een goede kennis van het Engels

Sollicitatieproces:
Klik hier om te solliciteren. Je kan de vacature ook terugvinden via www.pgcareers.com; job nummer RND00003763.
Hieronder zijn de verschillende stappen van ons rekruteringsproces uitgelegd:
1. STAP 1 - Klik op bovenstaande link en creëer een profiel. Je zal worden gevraagd om je CV op te laden en enkele
demografische vragen te beantwoorden (bvb. aantal jaren ervaring).
2. STAP 2 – Als je profiel voldoet aan de vereisten van de job, zal je binnen 48u een link ontvangen met een uitnodiging
om 2 online rekruteringstesten af te ronden. Het is belangrijk dat je voldoende tijd neemt en je ervoor zorgt dat je niet
gestoord zal worden op het moment dat je de testen aflegt. De persoonlijke link blijft enkele weken geldig.
a.

Test 1: Peak Performance Assessment: Gaat na hoe goed je bij P&G past en peilt naar je ervaringen, je
leiderschapskwaliteiten, je waarden, etc.. Je zult enkele meerkeuzevragen krijgen over hypothetische situaties.
Deze test duurt ongeveer 30 minuten. De test bestaat momenteel in het Engels, Frans en +10 andere talen.

b. Test 2: Reasoning Screen: Peilt naar je figuratief redeneringsvermogen. Je zal 15 meerkeuzevragen krijgen
die je binnen 2,5 minuten moet beantwoorden. Deze test duurt ook ongeveer 30 minuten.

3. STAP 3 - Je wordt uitgenodigd op onze site in Strombeek-bever voor een logische redeneringstest (40 vragen) en 3
interviews. Je kan een oefentest te maken ter voorbereiding van deze test. Deze kan je terugvinden op pgcareers.com
 Apply  Practice Reasoning Test. De interviews kunnen zowel in het Nederlands als het Engels plaatsvinden.
Als je het rekruteringsproces succesvol hebt afgerond, brengen we je in contact met de manager die op zoek is naar
iemand in zijn of haar team en bieden we je daarna graag een vast contract aan.

