
 

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 – Wetenschappelijk kaderlid CEG (m/v/x) 

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

een baan met afwisseling, waarin je kantoor- en veldwerk kunt combineren? Ben je geboeid door 

onderzoek, ontwikkeling en experimenten? Dan word jij misschien onze nieuwe collega die 

als Wetenschappelijk kaderlid CEG (m/v/x) het team in Sterrebeek komt versterken. 

Functie 

 Je werkt actief mee aan het opzetten en ontwikkelen van nieuwe onderzoeksprojecten en 
beproevingsprogramma’s (zowel in het labo als op het terrein) in het domein van betonwegen en 
bestratingen.  

 Je bent betrokken bij technologische adviesverlening, zowel intern als aan bedrijven en opdracht 
gevende overheden. 

 
Profiel 

 Je hebt een Master in de ingenieurswetenschappen of Master in de industriële wetenschappen 
bij voorkeur een bouwkundige richting, of genoot een gelijkwaardige opleiding of ervaring. 

 Je bent geïnteresseerd in de wereld van de wegenbouw en hebt zin voor ontwikkeling en 
innovatie, en variatie op het werk. 

 Je kunt zelfstandig werken.  

 Je bent communicatief. 

 Je kunt goed en correct formuleren, zowel mondeling als schriftelijk. 

 Je werkt nauwgezet, neemt initiatief en bent een teamspeler. 

 Je bezit kennis van het Nederlands, Frans en Engels.  

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

 Je hebt een rijbewijs B. 
 

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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