De Groep IDEWE levert een geïntegreerde service op het vlak van preventie, welzijn op het
werk en milieu. Met zo’n 800 medewerkers en regionaal gespreid over 9 locaties werken wij
in Vlaanderen, Brussel en Wallonië samen met ruim 35 000 klanten uit het bedrijfsleven, de
sociale sector en de overheidsdienstverlening. Wij ondersteunen hen bij het opzetten en
uitvoeren van preventief medisch toezicht en alle aspecten van risicobeheersing
(arbeidsveiligheid, bedrijfshygiëne, milieuzorg, ergonomie, psychosociale aspecten van het
werk, verzuimbeleid, veiligheid in de bouw …). Door de verdere uitbreiding zijn wij voor onze
hoofdzetel te Heverlee (Researchpark Haasrode) op zoek naar een nieuwe collega (m/v)

Medewerker asbestlabo
Jouw perspectief
Jouw hoofdtaak bestaat erin om dagelijkse asbestanalyses uit te voeren in ons erkend
asbestlabo (identificatie met polarisatiemicroscopie en optische vezeltelling met
lichtmicroscopie) en de rapportering van deze resultaten naar klanten of collega’s.
Daarnaast werk je actief mee aan de opstart en uitbouw van de laboanalyses asbest via
electrodenmicroscopie (TEM/EDX).
Afhankelijk van uw interesses kan jouw functie op termijn worden uitgebreid met andere
taken zoals asbestinventarisatie, opmaak legionella beheersplannen,...
Jouw profiel
• Je behaalde minimum een bachelor scheikunde;
• Ervaring met betrekking tot asbestanalyse (via electrodenmicroscoop TEM/EDX,
optische vezeltelling, identificatie met polarisatiemicroscopie,...) is noodzakelijk.
Ervaring met asbestinventarisatie is een voordeel;
• Je hebt een passie voor preventie en draagt onze kerncompetenties loyaliteit,
samenwerken, gedrevenheid en kennis delen hoog in het vaandel;
• Je bent teamgericht ingesteld maar kan binnen het team ook zeer zelfstandig werken;
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, durft initiatief te nemen en
bent flexibel;
• Je werkt zeer nauwkeurig en geconcentreerd;
• Een goede kennis Frans en Engels vormt een pluspunt.
Ons aanbod
Wij bieden jou een gevarieerde job in een stabiele, uitdagende werkomgeving met
mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling (o.a. door deelname aan opleidingen).
Voor deze functie is een aantrekkelijk verloningspakket voorzien aangevuld met
verschillende extralegale voordelen : bedrijfswagen, maaltijdcheques, hospitalisatie-, groepsen inkomensverzekering en een interessante verlofregeling.
Wil jij aan de slag bij dé referentie in preventie?
Bezorg ons dan vandaag nog jouw kandidatuur via onze website https://jobs.idewe.be!
Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Jan Van Bouwel,
verantwoordelijke discipline arbeidshygiëne (jan.vanbouwel@idewe.be)
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