VACATURE

MEDEWERKER LABO
RONSE

Over Devan
Devan Chemicals is een dynamische middelgrote onderneming gespecialiseerd in de
ontwikkeling en verkoop van innovatieve chemicaliën voor toepassingen voornamelijk in de
textielindustie. De onderneming heeft zijn maatschappelijke zetel in Ronse en is ook
internationaal actief met vestigingen in UK, Portugal en USA. Ter uitbreiding van ons team zijn wij
op zoek naar een enthousiaste voltijdse medewerker labo.

Verantwoordelijkheden
• Ontvangen van stalen voor proeven en invoering van dergelijke gegevens in de laboratorium
database
• Voorbereiding van alle reagenten en materialen die gebruikt worden in de proeven
• Uitvoeren chemische applicaties voor verschillende doeleinden (pre-sales, R&D testen, Quality
Control, klantenprojecten) via verschillende technieken, zoals padding spraying, etc op
verschillende types textiel.
• Uitvoeren gestandaardiseerde laboratorium tests volgens een bestaand protocol om de
prestatiekenmerken van textiel substraten te controleren en tegelijkertijd overeen te
stemmen met de relevante health & safety vereisten
• Schrijven van test reports aan de hand van templates om de resultaten mee te delen zowel
intern als extern
• Bieden van ondersteuning aan sales, productie & magazijn en klanten (onrechtstreeks)
• Fungeert als back-up voor Quality Control binnen de verschillende Business Units in België

Vereiste studies/ervaring
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een collega met minstens een hoger secundair onderwijs
diploma in wetenschappen of wiskunde.
Tevens beschikt u over een laboratorium ervaring van mimimum 2 jaar. Ervaring in textiel of
chemie is een plus.
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heeft een goede kennis van laboratoriumtechnieken
werkt autonoom en nauwkeurig
heeft oog voor detail
bent een teamplayer
ben organisatorisch ingesteld en veiligheidsgericht
spreekt en schrijft vlot in het Nederlands & Engels. Kennis van het Frans is een plus.
kan vlot werken met de courante office toepassingen (Word, Excel)

Wij bieden u
Devan Chemicals biedt u de mogelijkheid om te werken in een dynamische omgeving dat
initiatief nemen en continu leren stimuleert.
U krijgt een aantrekkelijk salaris & extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatie- en
groepsverzekering). Daarnaast kan u deels mee bepalen over uw salarispakket door flexibele
verloning. Devan hecht groot belang aan een goede work-life balans en werkt daarom ook met
glijdende werkuren.
Interesse in deze vacature? Stuur uw cv en motivatiebrief naar HR@devan-be.com.

