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Vacature 

Projectleider ‘Ontwikkeling roadmap diversificatie van activiteiten’ 

Primoris  

Primoris is een dynamische groep van hoogtechnologische bedrijven die internationaal actief zijn in 

het segment van voedselveiligheid, voedselkwaliteit en duurzaamheid in de voedselketen. Primoris 

bestaat uit een holding, die verschillende ondernemingen verbindt. Primoris ondernemingen zijn 

onder meer de ISO17025 geaccrediteerde laboratoria Primoris-Belgium, Primoris-Bulgarije en Primoris-

Colombia, die gespecialiseerd zijn in organisch-chemische analyse van levensmiddelen. Primoris 

bedient de wereldwijde agrovoedselketen en zijn stakeholders met hoogwaardige analyses 

betreffende contaminanten en residuen. Andere ondernemingen verbonden met Primoris zijn het 

certificatie-organisme CKCERT, gespecialiseerd in staalname en certificaties binnen de primaire 

sector en Ciboris, internationaal actief rond kennisverspreiding inzake de bewaking van 

voedselveiligheid, kwaliteit, kwaliteitszorg en risicoanalyse. Primoris is een spinoff van Universiteit 

Gent, gelegen in het Technologiepark te Zwijnaarde-Gent. Primoris biedt een kennisvol platvorm aan 

de agrovoedselketen inzake voedselveiligheid, kwaliteit en duurzaamheid en heeft een uitmuntend 

team experten in huis.  

Vacature 

In het kader van de verdere diversificatie van onze activiteiten met als doel stakeholders in de 

agrovoedselketen toekomstgericht te ondersteunen, zijn we op zoek naar een trekkende 

projectleider om een roadmap te ontwikkelen en een ontwikkelingsplan voor de diversificatie van 

onze activiteiten uit te werken. De roadmap omvat o.a. gefaseerde stappen van marktonderzoek, 

screening en evaluatie van diverse analysetechnieken en mogelijke projecten met stakeholders in 

de agrovoedselketen. U zult werkzaam zijn in het team van Ciboris. 

Gezocht profiel 

Voor deze uitdagende functie zijn we op zoek naar iemand met : 

 Gedegen kennis en ervaring van geavanceerde (voornamelijk organisch) chemische 

analytische technieken en multidimensionele dataverwerking en -interpretatie.  

 Minimaal wordt een masterdiploma verwacht (richting chemie, bio-ingenieur chemie/voeding, 

biochemie).  

 Minimum 2 jaar bedrijfservaring of gelijkwaardige ervaring (vb. stages, doctoraat).  

 Affiniteit met en inzicht in de agrovoedingssector strekt tot aanbeveling.   

 Relevante persoonlijkheidskenmerken voor deze functie zijn : zin voor initiatief, zelfstandig 

kunnen werken, opportuniteiten detecteren en teamspeler zijn.  

Ons aanbod 

 Tewerkstelling in een gespecialiseerd hoogtechnologisch en groeiend internationaal bedrijf. 

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

 Ruimte voor initiatief en ontwikkeling. 

 Permanente bijscholing in een breed kader. 

 Een salarispakket in functie van de ervaring en het potentieel van de kandidaat. 

 

Interesse?  

Stuur dan vóór 1 maart 2018 je CV met begeleidend schrijven naar: 

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

vermelding van ref. 2018/Ciboris. Je kandidatuur wordt discreet behandeld. Meer informatie over 

Ciboris en Primoris vind je op www.primoris-lab.com      
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