
 

Het team van het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) innoveert elke dag voor duurzame 

en veilige wegen en openbare ruimten. 

Ga samen met ons deze uitdaging aan, we zullen je competenties, talent en passie zeker ten volle 

benutten! 

********************************************************************************* 

Vacature – Technicus voor het Laboratorium beton (m/v/x) 

Ben je creatief en nieuwsgierig, en heb je een passie voor wegenbouw? Ben je op zoek naar een baan 

met afwisseling, waarin je labo - en veldwerk kunt combineren? Dan word jij misschien onze nieuwe 

collega die als Technicus voor het Laboratorium beton (m/v/x) het team in Sterrebeek komt 

versterken. 

Functie 

Het labo beton staat in voor een reeks basisproeven op cement en beton en voor de ontwikkeling van 

nieuwe proeven rond beton en aanverwante producten. Het labo is eveneens verantwoordelijk voor 

een reeks proeven in situ. 

 

 Binnen een ploeg van 3 mensen, word je ingeschakeld in een breed gamma van proeven, steeds 

aan de weg gerelateerd. De proeven gebeuren zowel in het laboratorium als op de werf 

(voornamelijk bepaling van de waterdoorlatendheid van straatstenen en funderingen). 

 Je zorgt voor de uitvoering en/of het nemen van monsters. 

 Je test deze monsters. 

 Je verwerkt de resultaten van de proeven in een rapport, volgens de voorziene procedure. 

 Voor al deze behandelingen pas je de normen toe die in het labo gelden. 

 

Profiel 

 Je hebt een professionele bachelor, bij voorkeur bouw of bouwkunde (of gelijkwaardig door 

ervaring); kennis van betontechnologie is een pluspunt. 

 Je bent handig in het labo en op de werf. 

 Je bent nauwkeurig en kunt zelfstandig werken. 

 Zwaar werk schrikt je niet af. 

 Je beheerst de standaard-computerprogramma’s (Word, Excel, PowerPoint). 

 Je spreekt vloeiend Nederlands en hebt een functionele kennis van het Frans. 

 Je hebt een rijbewijs B (zelfstandig op de werf kunnen gaan met bestelwagen). 

  



 

Wij bieden 

 Een contract van onbepaalde duur, in een stimulerende omgeving binnen een onderneming op 

mensenmaat. 

 Een aantrekkelijke bezoldiging, met tal van bovenwettelijke voordelen. 

 Flexibele werktijden. 

 Continu opleidingen. 

 

Geïnteresseerd? 

Mail jouw cv naar m.vancauwelaert@brrc.be en motiveer waarom jij het OCW-team wil vervoegen. 

 

 

Al onze vacatures kan je terug vinden op www.brrc.be 
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