Vacature (M/V)

Kalibratietechnieker
BE-CERT vzw, gelegen in Brussel (Oudergem) groepeert in één competentiecentrum drie kernactiviteiten:
CERTIFICATIE in het kader van de wettelijke CE-attestering, het vrijwillige BENOR-merk en de vrijwillige technische goedkeuring ATG.
INSPECTIE in de sector van beton, zijn grondstoffen en aanverwante producten: stortklaar beton, cement, granulaten, mortel,
hulpstoffen, vliegas, bouwkalk, gemalen gegranuleerde hoogovenslak, ...
METROLOGIE, een kalibratie- en verificatiedienst voor een breed gamma aan labo-uitrusting.
Deze activiteiten genieten nationale en internationale erkenning en worden uitgevoerd in het kader van een BELAC-geaccrediteerd
kwaliteitssysteem.
Met meer dan 25 jaar ervaring in de sector, bevestigd door onze accreditaties (BELAC) en notificatie, biedt ons deskundig en klantgericht
team een kwalitatief antwoord op maat van onze klanten.
Ter vervollediging van ons team metrologie, dat monsternemingen, kalibraties en verificaties uitvoert op het terrein, zijn
we op zoek naar een nieuwe collega

Kalibratietechnieker (M/V)
Taken
Na een degelijke interne praktijkopleiding zal je instaan voor het zelfstandig uitvoeren van kalibraties en verificaties van machines opgesteld
in laboratoria, hoofdzakelijk in de bouwsector. Uitvalsbasis voor de opdrachten is regio Haacht-Boortmeerbeek. Daarnaast werk je ook mee
binnen de afdeling inspectie van BE-CERT. Hierdoor zijn je taken heel uiteenlopend:









Je staat in voor het volledig zelfstandig uitvoeren van kalibraties en verificaties bij de klant, inclusief het opstellen van het verslag.
Je voert monsternemingen uit voor verschillende sectoren.
Als lid van het team metrologie voer je gemeenschappelijke opdrachten uit onder leiding van de teamverantwoordelijke.
Je bent verantwoordelijk voor het gebruik van de correcte uitrusting en persoonlijke beschermingsmiddelen.
Je bent verantwoordelijk voor het correcte gebruik en de zorgvuldige behandeling van de kalibratie-apparatuur.
Je bent het eerste aanspreekpunt voor de klanten en opdrachtgevers bij wie je opdrachten uitvoert; je bent perfect op de hoogte van
alle aspecten van je opdracht en kan deze nauwkeurig toelichten.
Je respecteert zeer rigoureus de opgestelde planning en je bent flexibel ingeval van probleemsituaties.

Profiel









Je beschikt over een technisch diploma van minstens niveau HSO, bij voorkeur in de richting elektromechanica/elektrotechniek;
bijkomende kennis van meettechnieken en metrologische principes is een pluspunt.
Je beschikt over een rijbewijs B.
Je bent tweetalig Nederlands/Frans en hebt een goede kennis van het Engels.
Je beheerst de MS-Office toepassingen.
Je bent klantgericht, je houdt van een gevarieerde baan met veel externe contacten.
Je werkt zeer nauwkeurig en autonoom, met zin voor initiatief.
Je bent flexibel en bereid om regelmatige verplaatsingen in België en verplaatsingen van korte duur naar het buitenland uit te voeren.
Je hebt zin om je continu te ontwikkelen en als team-player bij te dragen aan het welslagen van de missie van BE-CERT.

Aanbod
Wij bieden je een gevarieerde job in een dynamisch team. Je ontvangt een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale voordelen
zoals een bedrijfswagen, maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering. Ons bedrijf biedt een aangename werkomgeving, met de
mogelijkheid tot flexibel werken. Je krijgt ook de nodige opleidingen in functie van jouw ervaring en competenties.

Interesse?
Ben jij dé kandidaat die wij zoeken? Verstuur dan vandaag nog je CV en motivatiebrief via e-mail naar rh@be-cert.be. Je sollicitatie
wordt uiteraard zeer discreet behandeld.
Neem een kijkje op onze website www.be-cert.be voor meer informatie over onze missie en onze activiteiten. Wil je meer informatie over
deze vacature, dan kan je ons bellen op +32 2 234 67 60.

