
 

 

 

 
 

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 
 

Laborant (m/v/x) voor laboratorium Tervuren 

 
Type contract: Startbaanovereenkomst  

Niveau: B 
Plaats tewerkstelling: Tervuren 
 

 

JOBINHOUD  
 

Je voert analyses en testen uit om zo de vastgestelde normen of de aanwezigheid van een specifiek 
element na te gaan. Deze technische ondersteuning situeert zich voornamelijk in het domein van 
dioxines en Contaminanten (PCB’s). 
 
In het algemeen omvat de functie de volgende taken :  

• Je kiest monsters uit de werklijst en doet de voorbereiding van de monsters en de extractie van 

de componenten die geanalyseerd moeten worden.  

• Je past de methodisch vastgelegde stappen toe op de analyses en testen.  

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

van de analyses te garanderen.  

• Je maakt een planning op, legt prioriteiten vast, organiseert taken en volgt de uitvoering ervan.  

• Je encodeert en valideert als eerste schakel de resultaten van de analysen na nazicht van de 
juistheid van de resultaten.  

• Je neemt deel aan de validatie van methodes.  

• Je realiseert het geheel van je taken conform de procedures van het kwaliteitssysteem. 

 

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

Jeroen Vancutsem   

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV)  
Tel.: 02/769.23.11 
E-mail: jeroen.vancutsem@favv.be  
 

 

COMPETENTIES 
 

=== Gedragsgerichte competenties ===  

• Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de 

verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.  

• Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert 

vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid. 

• Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities 
door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, 
vaardigheden en kennis eigen te maken. 

• Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen 
aan de oplossing van conflicten tussen collega's.    

=== Technische competenties === 

• Je hebt een goede kennis van de moderne analytische technieken ; 
• Je hebt een basiskennis van kwaliteitsystemen(ISO17025) en van de accreditatie ; 



 

OPGELET! Een goede motivatie is ook noodzakelijk. 

 

=== Niet vereist, wel een troef === 

• Je hebt een basiskennis van voedingsmiddelensector.  

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

 
=== Diploma === 

Je beschikt over een bachelor diploma in chemie, biochemie, bio-medische wetenschappen, biomedische 

laboratoriumtechnologie, biotechnologie, voedings-en dieetleer of agro- en biotechnologie.  
 

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

WERKGEVER  
 

Er is 1 plaats binnen het laboratorium van Tervuren (Leuvensesteenweg 17, 3080 Tervuren) 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(verlengbaar) als technisch deskundige 
(niveau B – houder van een bachelor diploma) met de bijhorende weddeschaal (B1). 

Minimum aanvangswedde: 27.568,64 EUR (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 

• tal van tussenkomsten en diensten aangeboden door de Sociale Dienst van het FAVV 

• Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart.  

• Mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen.  

• Glijdende werkuren in een 38-uren week.  

• Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren). 



 

 

SELECTIETEST  
 

De selectieproef wordt georganiseerd door het FAVV. Deze proef vindt plaats in het gebouw van het 
Laboratorium Tervuren, gelegen te Leuvensesteenweg 17, 3080 Tervuren. De planning van de selectie 
zal gecommuniceerd worden na de uiterste sollicitatiedatum van 28/03/2017. 
 
=== Cv-screening ===  
Indien het aantal kandidaten het rechtvaardigt, zal er een cv-screening worden georganiseerd alvorens 
de selectieproef plaatsvindt. Alleen de kandidaten die voldoen aan de functievoorwaarden kunnen verder 
deelnemen aan de selectieprocedure.  
 
=== Mondelinge proef - Ongeveer 45 minuten === 
Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) 

overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je 
voeling met het werkterrein. 

Deze selectieproef kan bijgewoond worden door een syndicale afgevaardigde. Deze afgevaardigden zijn 
verplicht discreet en vertrouwelijk om te gaan met informatie en documenten. 

 

GELIJKE KANSEN EN DIVERSITEIT 
 

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

 

Laureatenlijst  
 

Je wordt aangeworven op basis van het aantal vacante plaatsen en indien je voldoet aan de 
functievoorwaarden. Wanneer je voor deze selectie slaagt en niet als eerste wordt aangeworven, kom je 
op de laureatenlijst te staan. Deze lijst kan 1 jaar geconsulteerd worden bij een nieuwe vacante plaats.  

 
Adres gegevens  
Meer info over de selectieprocedure? 

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 
Jannah DE JONGE – Selectiedeskundige  

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 
vermelding “laborant TERVUREN” in het onderwerp naar jannah.dejonge@favv.be. Solliciteren kan 
uiterlijk tot en met 28/03/2017. 
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)   

 


