Inspecteur laborant (m/v/x) voor de Algemene Directie
Toezicht op het Welzijn op het Werk
Jobinhoud
In het Laboratorium voor Arbeidshygiëne van de Afdeling van het Toezicht op de Chemische Risico’s
van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) werk je nauw samen met
collega’s en implementeer je, zelfstandig en in overeenstemming met het geldende kwaliteitssysteem,
de meest diverse analysemethoden en procedures. Je hebt de volgende taken:
•

Je analyseert monsters die genomen zijn in bedrijven of monsters van de door werknemers
gebruikte producten en materialen:
o
o
o
o

•

Je voert monsternemingen uit in ondernemingen in het kader van aanvragen voor metingen
en/of meetcampagnes, onder de verantwoordelijkheid van een inspecteur arbeidshygiëne:
o
o

•

Je zorgt voor de voorbereiding van het monsternemingsmateriaal (o.a. kalibratie van
monsternemingspompen).
Je voert monsternemingen in bedrijven uit volgens de geldende procedures.

Je bent mee verantwoordelijk voor het intern beheer van de uitrusting van het laboratorium
om de operationele en goede werking ervan te verzekeren:
o
o
o

•

Je staat in voor de voorbereiding van de monsters, de producten (reagentia en
oplosmiddelen) en het materiaal nodig voor de analyse.
Je selecteert de geschikte analysemethoden.
Je voert de analyses uit.
Je valideert de resultaten van de analyses en neemt ze op in een rapport.

Je staat in voor het onderhoud van meetapparatuur.
Je zorgt voor de kalibratie van meetapparatuur.
Je beheert voorraden van producten en materiaal voor het uitvoeren van analyses.

Je neemt actief deel aan projecten binnen het laboratorium, zoals het uitbouwen van een
kwaliteitssysteem volgens ISO 17025, het operationeel houden van de door het laboratorium
georganiseerde interlaboratoriumvergelijkingen, de ontwikkeling en validatie van nieuwe
meetmethoden, ...

In het kader van het toezicht als onafhankelijk overheidslaboratorium op de blootstelling aan bepaalde
chemische agentia vormen monsternemingen en analyses voor de identificatie en het tellen van
asbestvezels in materiaal- en luchtmonsters een belangrijke opdracht binnen het laboratorium. Na
aanwerving zal je dan ook eerst een ruime opleiding krijgen tot een volwaardig asbestanalyst in de
verschillende gebruikte technieken (optische microscopie, rasterelectronenmicroscopie en/of
transmissie-electronenmicroscopie gekoppeld met EDX). Deze monsternemingen en analyses
gebeuren steeds met inachtname van de nodige preventie- en beschermingsmaatregelen. Hierna
kunnen in functie van je ervaring, je opleiding of interesse verdere analyses aan je worden toegewezen.

Bijzonderheden aan de functie
-

Om metingen uit te voeren bezoek je zelfstandig bedrijven met je eigen wagen (of met een
wagen die je ter beschikking hebt). Deze bedrijven kunnen gelegen zijn in heel België. De
metingen worden uitgevoerd in heel diverse arbeidsomgevingen: kantoren, productieruimtes,
chemische installaties, bouwplaatsen, enz.

-

Kennis van het Frans is een pluspunt daar je in een tweetalige omgeving werkt.

-

Kennis van het Engels is ook een troef (wetenschappelijke teksten).

Meer informatie over de jobinhoud?
Dimitri DE CONINCK
Directie van het laboratorium voor arbeidshygiëne
Tel.: 02/235.55.32
E-mail: Dimitri.DECONINCK@werk.belgie.be
Steve VANDEVELDE (bij afwezigheid Dimitri De Coninck)
Directie van het laboratorium voor arbeidshygiëne
Tel.: 02/235.55.37
E-mail: Steve.VANDEVELDE@werk.belgie.be

Werkgever
Er is momenteel 1 Nederlandstalige vacante plaats bij de Directie van het laboratorium voor
arbeidshygiëne (WTC III, Simon Bolivarlaan 30 bus 6, 1000 Brussel), van de Algemene Directie
Toezicht op het Welzijn op het Werk (AD TWW) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Anderlecht).
De specifieke opdrachten van het laboratorium zijn:
•

•

Ondersteuning van het toezicht op de bepalingen inzake arbeidshygiëne zoals die onder
meer opgenomen zijn in de Codex voor het Welzijn op het Werk, het Algemeen Reglement
op de Arbeidsbescherming en andere reglementeringen die van belang zijn voor het welzijn
van de werknemers (o.a. de REACH en CLP-verordeningen van de Europese Unie). Deze
ondersteuning gebeurt onder meer door het verrichten van metingen van de blootstelling
van werknemers aan chemische of fysische agentia en door het uitvoeren van analyses van
materialen en producten ten behoeve van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op
het Werk. Deze metingen gebeuren op vraag van inspecteurs van de Afdeling van het
regionaal toezicht op het welzijn op het werk of van de Afdeling van het toezicht op de
chemische risico's of als onderdeel van een specifieke meetcampagne. Voorbeelden van
recente meetcampagnes uitgevoerd door het laboratorium zijn deze rond de blootstelling
van werknemers aan hexavalente chroomverbindingen en de meetcampagne rond de
blootstelling van werknemers aan solventen bij het aanbrengen van wegmarkeringen. Beide
meetcampagnes waren onderdeel van een ruimere inspectiecampagne van de Algemene
Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.
Kwaliteitsbewaking van werkplaatsmetingen verricht in de bedrijven en op werven door
erkende laboratoria.

•

Het laboratorium coördineert binnen de algemene directie het Kenniscentrum voor
arbeidshygiëne. Deze kennis wordt ter beschikking gesteld voor alle actoren actief binnen
het vakgebied.

Het laboratorium maakt deel uit van de Afdeling van het Toezicht op de Chemische risico's (ACR).
Deze afdeling omvat naast de Directie van het Laboratorium voor arbeidshygiëne ook de Directie van
het toezicht op de preventie van zware ongevallen die belast is met de organisatie en uitvoering van
inspecties in de Belgische Seveso-bedrijven.
De ACR is een onderdeel van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk. Deze heeft
als missie de werkgevers direct of indirect aan te sporen om het om het Welzijn van hun werknemers
voortdurend te verbeteren via een preventief, adviserend, controlerend en indien nodig repressief
optreden.
De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft als missie:
•
•
•
•

We willen de kwaliteit van de arbeid in België verhogen.
We garanderen een gelijk speelveld voor werkgevers, waarbij we sociale fraude en dumping
hard aanpakken.
We zorgen ervoor dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige
en gezonde werkomgeving.
We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.

Selectieprocedure
Meer info over de selectieprocedure?
Nele DE BEER – Selectieverantwoordelijke FOD WASO
Directie van de Planning, Selectie en Loopbaan
Tel.: 02/233.47.27
E-mail: hr@werk.belgie.be

Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 05/01/2021 via de algemene selectieprocedure:
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG20348

