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 voor de staalname-afdeling (Bodem, Water, Lucht en Afvalstoffen) op zoek naar een
communicatieve en betrokken (m/v):

STAALNEMER MET VERANTWOORDELIJKHEID
Taken
Je wordt enerzijds mee ingeschakeld voor het uitvoeren van staalnames bij klanten, anderzijds volg je mee de dagelijkse
werking van een tiental staalnemers op.
Voor de staalnames wordt er dagelijks vertrokken vanuit de vestiging in Puurs, waarbij men doorheen de dag bij verschillende
klanten komt voor het uitvoeren van staalnames (bodem, water, lucht, afvalstoffen).
Daarnaast draag je in de vestiging te Puurs de verantwoordelijkheid over een groep van een tiental staalnemers, waarbij je
opvolging doet van het uitgevoerde werk, planning, logistiek, enz. Je zorgt er mee voor dat richtlijnen opgevolgd en
geïmplementeerd worden.
Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•

U genoot minimum een bacheloropleiding in een technische richting of gelijkwaardig door ervaring. Ervaring in
staalnames is een pluspunt.
U bent een sterke motivator en toont een grote betrokkenheid om samen met uw team de dagdagelijkse taken tot een
goed einde te brengen
U bent stressbestendig, flexibel en denkt oplossingsgericht
U communiceert op verschillende niveaus en u bent een teamplayer met verantwoordelijkheidsgevoel
U bent organisatorisch onderlegd om een team aan te sturen
U bent geboeid door het werken in een wetenschappelijk-technische omgeving en de aanwezige technieken met
betrekking tot staalnames
U bent in het bezit van een rijbewijs B
U bent gemotiveerd om buitenwerk uit te voeren

Aanbod
Servaco nv biedt u een uitdagende en verantwoordelijke functie in een groeiende sector. Binnen uw functie geniet u een grote
zelfstandigheid en bewegingsruimte om vooropgestelde doelen te realiseren. U wordt hierbij ondersteund door collega’s en
stafdiensten. Servaco nv biedt u een aantrekkelijk remuneratiepakket, aangevuld met extralegale voordelen zoals
maaltijdcheques, groepsverzekering en hospitalisatieverzekering.
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.

