
 

 

Vacature 

 

PRIMORIS is een internationaal actief en gerespecteerd laboratorium, met vestigingen in België, 

Frankrijk, Colombia, Bulgarije en Costa Rica. Wij ondersteunen bedrijven en organisaties in de 

voedingsindustrie met betrouwbare analyses van residuen van gewasbeschermingsmiddelen en 

contaminanten. 

 

PRIMORIS groeit en bloeit. Momenteel zoeken we voor PRIMORIS Belgium in Zwijnaarde een 

enthousiaste ondersteuning voor onze afdeling Staalvoorbereiding : 

 

Labomedewerker voor 

staalvoorbereiding 

 

Jouw rol binnen ons team?  

 Als medewerker staalvoorbereiding help je mee met de correcte eerste verwerking van 

de aangeleverde stalen, waardoor het staal klaar staat voor extractie. 

 

Wat doe je concreet? 

 

 Je verzorgt de staalvoorbereiding: het versnijden, mixen, malen van groenten, fruit, 

granen e.d. 

 Je weegt stalen af en geeft deze in via LIMS-software. 

 Je zorgt voor de restverwijdering van stalen en afvalverwijdering. 

 Je reinigt het glaswerk en staat in voor propere glazen recipiënten en de bediening van 

labo-vaatwassers. 

 Je hebt uitvoerende taken in kader van milieu-veiligheid-gezondheid-hygiëne. 

 Je neemt actieve deel aan het kwaliteitssysteem van PRIMORIS. 

 

 

Ervaring 

 

 Labo ervaring is een plus maar geen vereiste 

 Je hebt ervaring met computerwerk. 

 

Profiel 

 

 Een enthousiaste, flexibele werkkracht en positief ingesteld 

 Aandacht voor kwaliteit, orde en netheid 

 Goede kennis van het Nederlands en beperkte kennis van het Engels  

 Onze kerncompetenties spreken je aan: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, 

leerbereidheid, flexibiliteit en samenwerking. 

 Bereidheid om op termijn in een 2-ploegenstelsel te werken 

 Bereidheid tot zaterdagwerk 

 Bereid tot flexibele uurroosters tussen 7u30 en 19u 

 Je bent snel beschikbaar. 



 

 

Wat beloven wij jou?  

Bij PRIMORIS dragen we zorg voor onze medewerkers. Daarom gaan we de nodige 

engagementen aan naar onze medewerkers! 

 Je krijgt een contract van bepaalde duur tot het eind van het jaar, na eventuele IBO 

periode. Na deze tewerkstellingsperiode en jouw evaluatie bekijken we de 

opportuniteiten voor het volgend jaar. 

 Een opleiding in de kwaliteitswerking van PRIMORIS en on-the-job training 

 Een afwisselend takenpakket; 

 Je werkt in een gespecialiseerd hoogtechnologisch en groeiend internationaal bedrijf , 

met toffe collega’s; 

 Bij Primoris is er ruimte voor een open en dynamische aanpak, voor initiatief en 

permanente ontwikkeling; 

 We zorgen voor een salarispakket in functie van je ervaring. 

 

Kan je haast niet wachten om bij ons te starten? 

Stuur dan zo snel mogelijk je cv met begeleidend schrijven naar: 

 

PRIMORIS cvba, t.a.v. Eva Bol, HR Manager, via mail naar jobs.be@primoris-lab.com, met 

vermelding van ref. 2021-10/HOM 

Je kandidatuur wordt discreet behandeld. 

Meer informatie over Primoris vind je op www.primoris-lab.com 
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