
 

 

 

 
 

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE 
VOEDSELKETEN 

 

laborant  (m/v/x) voor laboratorium Melle 

 
Type contract: Startbaanovereenkomst – Bepaalde duur (1 februari 2017 tem 31 mei 
2017)  
Plaats tewerkstelling: Melle 
 

 

JOBINHOUD  
 
Je bereidt stalen voor om zo precieze en betrouwbare analyses te waarborgen. Daarnaast help je 

ook je collega’s met de dispatching van de stalen.  

In het technische domein, voer je de volgende taken uit: 

•  Je kiest stalen uit de werklijst en je doet de voorbereiding van de stalen en de extractie 

van de componenten die geanalyseerd moeten worden (microbiologie, fytopathologie en 

kalibratie); 

• Je voert analyses en tests uit door methodisch de vastgelegde stappen toe te passen; 

• Je kijkt na of de gebruikte apparatuur goed werkt (ijken en kalibreren) om de 

betrouwbaarheid van de analyses te garanderen; 

• Je valideert als eerste schakel de resultaten van de analysen na nazicht van de juistheid 
van de resultaten, conform het kwaliteitssysteem. 

•  
In het domein van de dispatching van de stalen (ontvangst en registratie, uitschrijven van 

stalen,...), voer je de volgende taken uit: 

• Je ontvangt en je scant de stalen en je staat de chauffeurs te woord; 

• Je werkt met een IT-toepassing, gekoppeld aan de barcode scanning, om zo  een 

volledige traceerbaarheid van ieder staal dat in het dispatchingcentrum wordt ontvangen 

te waarborgen; 

• Je sorteert en je herverdeelt de stalen naar het toegewezen labo en je zorgt voor de 

juiste bewaring onder de juiste condities (diepvries, frigo, kamertemperatuur); 

• Je zet de bakken met stalen klaar(±25KG) voor transport naar zowel FAVV- als externe 

laboratoria; 

• Je behandelt de aanvragen van leeggoed (isomo en plastiek bakken). 

=== Meer info over de jobinhoud?=== 

Tony VANHOVE – Laboratoriummanager  
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN (FAVV)  
Tel: 09/272.31.09 
@: Tony.vanhove@favv.be  
 

 



COMPETENTIES 
 

 
=== Diploma === 

Je beschikt over een diploma middelbaar onderwijs (TSO) in biotechnische 
wetenschappen, biochemie, chemie, farmaceutisch technisch assistent, industriële 
wetenschappen, techniek-wetenschappen, apotheekassistent of chemische 
procestechnieken of ASO met wetenschappelijke basis. 
 
=== Niet vereist, wel een troef === 

• Je hebt een goede kennis van Microsoft Office (Word en Excel). 

• Je kan zelfstandig en nauwkeurig werken. 

 

► DAAR HET EEN STARTBAANOVEREENKOMST BETREFT, BEN JE NIET OUDER DAN 26 

JAAR. 
 
 

WERKGEVER  
 

Er is één vacante plaats binnen het laboratorium van Melle (Brusselsesteenweg 370 A, 
9090 Melle) van het bestuur Laboratoria van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen(FAVV).  

Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten :  

• de controle, het onderzoek en de keuring van voedselproducten en hun 
grondstoffen in alle stadia van de voedselketen.  

• de controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het 
vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun 
grondstoffen, alsook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden.  

• het verlenen van erkenningen en vergunningen om bepaalde activiteiten in de 
voedselketen uit te oefenen.  

• de integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de 
voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop.  

• de communicatie met de sectoren en met de consumenten. 

Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen op het Gedelegeerd bestuur en 4 directoraten-generaal: DG 
Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria.  

Je wordt tewerkgesteld binnen het bestuur laboratoria.  

Het directoraat-generaal Laboratoria ondersteunt het directoraat-generaal Controle door een 

groot aantal analyses te verrichten. Het beschikt daartoe over 5 laboratoria die 

geaccrediteerd zijn volgens ISO 17025, namelijk de federale laboratoria voor de 

voedselveiligheid in Gentbrugge, Gembloux, Luik, Melle en Tervuren. 

 

 

ARBEIDSVOORWAARDEN  
 

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur vanaf 1 februari 2017 tem 31 
mei 2017 als technisch assistent (niveau C – houder van een diploma middelbaar 
onderwijs) met de bijhorende weddeschaal (C1). 

Minimum aanvangswedde: 23.417,92 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige 

index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). 

 
=== Voordelen === 

• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 

• 26 dagen verlof per jaar 

• een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer 



• een gratis hospitalisatieverzekering  

• maaltijdcheques 

• voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart.  

• mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen.  

• glijdende werkuren in een 38-uren week.  

 
 

GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT 
 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je beroep doen op redelijke 
aanpassingen bij de indiensttreding. Voor verdere informatie kan je terecht bij het 
contactpersoon van deze selectie.   

 

 

 
 
 
Adres gegevens  
Meer info ? 

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 
Jannah DE JONGE – Selectie en rekrutering  

Food Safety Center 

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

Tel.: 02/211.88.42 

E-mail: jannah.dejonge@favv.be 

Interesse in deze jobaanbieding ? Stuur een recente cv en motivatiebrief, per e-mail, 
met de vermelding “laborant Melle” in het onderwerp naar jannah.dejonge@favv.be. 
Solliciteren kan uiterlijk tot en met 31/12/2016. 
Enkel de kandidaten die aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst voldoen 
kunnen deelnemen aan deze selectie.(http://www.werk.belgie.be/detailA_Z.aspx?id=1020) 

 

 


