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AQUIRIS, het waterzuiveringsstation van Brussel-Noord, is een filiaal van Veolia dat na een aanbesteding van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd opgericht om voor Brussel-Noord een zuiveringsstation te 

ontwikkelen, te bouwen en gedurende een periode van 20 jaar te exploiteren. Dankzij dit zuiveringsstation kan 
het afvalwater van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams Woluwebekken worden gezuiverd. De 

exploitatieperiode ging van start in maart 2007.

DEFINITIE VAN DE FUNCTIE
De laboratoriumtechnicus:

- voert een dagelijkse monsterverzameling uit om te worden geanalyseerd en onderhouden 
door de samplers.Bij het

- nemen van monsters noteert en rapporteert u alles wat hij belangrijk
- acht.Terug de reagentia en voert uanalyses uit
- Alerter-als hij merkt leidt resultaten af

HOOFDACTIVITEITEN:
Communicatie :

● Ondersteuning van de technische en laboratoriumbeheerder bij het onderhouden en 
faciliteren van de technische opleiding van al het personeel

Methode / organisatie :
● voorstellen doen voor verbetering in overeenstemming met de geest van ISO IEC 17025
● Informatie of gegevens opslaan over relevante documenten of software van SMQL
● Waarschuw de betrokken personen in geval van niet-conformiteit van de analyseresultaten
● Interpreter de analyseresultaten
● Ontvangst, controle en beheer van laboratoriumreagentia en producten
● Kalibratie van meetinstrumenten
● routinematig klein onderhoud uit van laboratoriumapparatuur en materialenvan het 

laboratorium.
● VoerVoer analyses uit in overeenstemming met operationele documenten en procedures
● Schrijf technische documenten en procedureslaboratorium

Kwaliteit / Veiligheid / Milieu :
● veiligheidsinstructies toepassen en handhaven
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De laborant is rechtstreeks verbonden aan de technisch manager van het laboratorium.

PROFIEL
- Chromatografie, potentiometrie, spectrofotometrie, dosering
- Ervaring in een laboratorium voor afvalwateranalyse is een pre
- Kennis van ISO 17025 is een pré 

De Veolia Groep is gespecialiseerd in watercyclusbeheer, beheer en terugwinning van afvalstoffen, en 
energiebeheer. De Groep draagt bij tot de duurzame ontwikkeling van steden en sectoren, en helpt mee om de 

toegang tot hulpbronnen te verbeteren en de beschikbare grondstoffen te beschermen en te hernieuwen. 

INFORMATIE OVER DE VACATURE
Solliciteer nu, door jouw CV door te sturen naar jobs.be@veolia.com 
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