
 

 

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: 

 

Medewerker Verificatie/Support/Quality (VSQ) 

 

Jouw rol binnen ons team?  

 Als medewerker VSQ verbind je verschillende afdelingen in het labo, en zorg je ervoor dat 

ondersteunende processen vlot verlopen zodat we betrouwbare resultaten binnen de 

afgesproken analysetermijn kunnen afleveren aan onze klanten. Samenwerking en een focus 

op resultaten zitten in jouw natuur. 

 

Wat doe je concreet? 

 

 Verificatie: 

o Je bent de laatste schakel in de keten en verifieert analyseresultaten voor ze naar 

de klant vertrekken; met een kritische blik reviseer je de matrix/pesticide 

combinatie en evalueer je of een heranalyse nodig is 

o Je zorgt voor correcte rapportage aan de klant en trekt de juiste 

rapportconclusies 

 

 Support: 

o Je bent de schakel tussen het labo en Customer Care, en consulteert/ informeert  

de juiste afdeling bij vragen over of problemen met stalen  

o Je fungeert als back-up in de Aankoop- en Logistiek-processen: je volgt 

bestellingen en verzendingen op en verzorgt de interactie met externe 

leveranciers 

 

 Kwaliteit: 

o Bij klantenklachten of interne afwijkingen registreer en onderzoek je het 

probleem, en help je de verantwoordelijke afdeling om de nodige acties uit te 

voeren binnen de afgesproken termijn 

o Je legt de nadruk op continue verbetering, en stelt procesmatige wijzigingen 

voor die zorgen voor een snel en correct analyseresultaat 

 

 

 

 



 

 

Ervaring 

 

 Je beschikt minimaal over een bachelor diploma, in een agro/wetenschappelijke 

richting of gelijkwaardig door ervaring. 

 Ervaring op een kwaliteitsdienst in een labo-omgeving is een plus 

 

 

Profiel 

 

 Je ben een flexibele en punctuele team player 

 Je bent stressbestendig en beschikt over een positieve houding met veel energie 

 Je kan kritisch naar analytische resultaten en labo-processen kijken en vindt je 

uitdaging in het nemen van verantwoordelijkheid 

 Je bent bereid tot regelmatig avond- en zaterdagwerk  

 Je beschikt over een goede kennis van MS Office (vlot gebruik van Word, Excel, 

Outlook,...) 

 Onze kerncompetenties spreken je aan: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, 

leerbereidheid, flexibiliteit en samenwerking. 

 

 

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 voltijds bediendecontract van onbepaalde duur; 

 Je takenpakket is gevarieerd en met ruimte voor eigen initiatief 

 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 en permanente 

ontwikkeling; 

 We zorgen voor een degelijke on-the-job training  

 

 

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

Stuur dan je cv met begeleidend schrijven vóór 6 juni 2021 naar: 

 

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

vermelding van ref. 2021/VSQ 

Je kandidatuur wordt discreet behandeld. 

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

mailto:jobs.be@primoris-lab.com
http://www.primoris-lab.com/

