
 

 

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. Daarom zoeken we voor PRIMORIS Belgium in Zwijnaarde 

momenteel een enthousiaste: 

 

Associate Scientist - D&T  

 

Jouw rol binnen ons team? 

 Als medewerker van Development en Technology (D&T) werk je actief mee aan de 

ontwikkeling en optimalisatie van nieuwe methodes en technieken,  

 

Wat doe je concreet? 

 

 Je helpt mee aan de ontwikkeling en validatie van nieuwe methodes, in lijn met het 

technisch jaarplan 

 Je helpt mee met optimalisatie van bestaande methodes. Technisch maar ook 

conceptueel kan je hier input geven 

 Je zorgt mee voor de transfer van nieuwe methodes naar de routine omgeving 

 Je geeft ondersteuning aan routine voor methodes die reeds geïmplementeerd zijn.  

 

Ervaring 

 

 Je beschikt  over een opleiding chemie of gelijkwaardig door ervaring 

 Je hebt kennis van chemische karakteristieken van componenten 

 Je hebt een basis kennis van statistiek 

 Je hebt een technische kennis van analytische technieken en instrumenten die in het 

labo gebruikt worden 

 Je hebt een basiskennis  met chromatografie en massaspectrometrie (MS, HRMS, TOF,...) 

 Ervaring met validatie van methodes is een plus 

 

Profiel 

 

 Je werkt nauwkeurig en precies en met verantwoordelijkheidszin volgens het 

kwaliteitssysteem van Primoris 

 Je communiceert  vlot in het Nederlands, en begrijpt goed Engels 

 Je handelt volgens onze kerncompetenties: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, 

leerbereidheid, flexibiliteit en samenwerking 

 Je bent geëngageerd, enthousiast en positief ingesteld 

 Je kan goed in team werken, je bent stressbestendig en hebt verantwoordelijkheidszin 



 

 

 Je weet om te gaan met druk en deadlines 

 Je weet goed om te gaan met steeds veranderende omstandigheden binnen een 

ontwikkelingsomgeving 

 Je kan kleine projecten zelfstandig begeleiden en opvolgen 

 

 

Wat beloven wij jou?  

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

engagementen aan naar onze medewerkers! 

 

 Voorkeur voltijdse tewerkstelling 

 Tewerkstelling in een gespecialiseerd hoogtechnologisch en groeiend internationaal 

bedrijf 

 Een opleiding in de kwaliteitswerking in Primoris  en on-the-job training 

 Ruimte voor een open en dynamische aanpak, voor  initiatief en permanente 

ontwikkeling 

 Werken in een stimulerende en boeiende omgeving, met toffe collega’s 

 

Kan je haast niet wachten om in deze functie te starten? 

Stuur dan je cv met begeleidend schrijven vóór 10 april naar: 

 

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

vermelding van ref. 2021/AS – D&T 

Je kandidatuur wordt discreet behandeld. 

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