SERVACO nv te Wevelgem is een onafhankelijk, multidisciplinair en ISO-gecertificeerd
laboratorium dat een 110-tal medewerkers tewerkstelt. Wij spitsen ons toe op verschillende
vakgebieden: milieu, bouw, chemie, chromatografie, leder, textiel en monstername.
Vanuit Wevelgem, Puurs en Hasselt werken wij voornamelijk voor zowel Vlaamse als Waalse
bedrijven. Via de klantspecifieke aanpak weten wij sinds 1973 een waardevolle expertise op te
bouwen en onze klanten diepgaand advies te geven.
Momenteel zijn we voor onze vestiging te PUURS op zoek naar een communicatieve en betrokken :

STAALNEMER BODEM
Taken
Je wordt ingeschakeld voor het uitvoeren van staalnames bij klanten, waarbij er dagelijks wordt vertrokken vanuit
de vestiging in Puurs. Dit gaat om buitenwerk, waarbij je doorheen de dag bij verschillende klanten terechtkomt.
Voor het takenpakket doorloop je eerst een opleidingstraject, waarbij alle aspecten aan bod komen. Voorkennis is
hier niet voor vereist, al kan een scheikundige achtergrond een voordeel zijn. Een technische achtergrond en een
gezonde dosis leergierigheid zullen er voor zorgen dat je deze job naar behoren kunt uitoefenen.
Concreet zul je na je opleiding ingeschakeld worden voor handmatige en machinale boringen, het analyseren van
waterstalen en het nemen van slibstalen. Dit aangevuld met een aantal kleinere taken, zoals oa. nivellering. Een
uitgebreid takenpakket, waarbij de fysieke paraatheid zeker zijn rol speelt.
De verschillende klantencontacten zorgen mee voor een gevarieerde job, met een hoge graad van zelfstandigheid.
Zo kun je zelf je werk plannen, afhankelijk van de wensen van de klant.
Profiel
•
•
•
•
•

U hebt een technische achtergrond, bij voorkeur in een scheikundige richting
U hebt een analytische geest, bent flexibel en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken
U werkt nauwkeurig en kunt goed overweg met de nieuwe technologieën (tablet, smartphone)
U bent in het bezit van een rijbewijs B. Rijbewijs C is een pluspunt.
U bent gemotiveerd om buitenwerk uit te voeren

Aanbod
Servaco nv biedt u een uitdagende en veelzijdige functie in een groeiende sector, een interne opleiding i.v.m. de uit
te voeren opdrachten en een motiverend salaris.
Geïnteresseerd?
Stuur dan uw cv met begeleidende brief naar Servaco nv, t.a.v. Dhr. Gregory Clarysse, Vlamingstraat 19, 8560
Wevelgem of per mail naar personeel02@servaco.be . Sollicitaties worden discreet behandeld.

