
 

OCW (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw) bestaat uit een multidisciplinair 

expertenteam dat zich dagelijks inzet om innovatie in de wegenbouw te bevorderen. 

Om de kwaliteit en duurzaamheid van onze wegen te verbeteren, nemen we deel 

aan het onderzoek naar en de ontwikkeling van innovatieve oplossingen. Dat doen 

we met hightechapparatuur en geavanceerde software die uniek zijn in Europa. Deze 

kennis delen we ook en we bieden bijstand aan wegenprofessionals. Onze expertise 

wordt erkend op regionaal en nationaal niveau, maar ook op Europees en 

internationaal niveau.  

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

Vacature – Technicus voor de afdeling Geotechniek - Betonwegen – 

Riolering & Infiltratietechnieken (m/v/x) - Sterrebeek 

Wat is de rol van de afdeling Geotechniek - Betonwegen – Riolering & 

Infiltratietechnieken in OCW? 

De labo’s beton en geotechniek van het OCW staan in voor een reeks basisproeven 

op cement en beton enerzijds, en geotechnische proeven op grond en granulaire 

materialen anderzijds. Daarnaast ondersteunen zij ook de ontwikkeling van nieuwe 

proeven rond beton, geotechniek en bestratingen, en zijn zij eveneens 

verantwoordelijk voor een reeks proeven in situ. 

Hoe werk jij aan onze onderzoeksopdracht mee? 

Binnen een ploeg van 5 techniekers en 2 labo-verantwoordelijken, word je 

verantwoordelijk voor: 

• de uitvoering van een breed gamma van proeven (inclusief staalname van 

monsters op de werf), steeds aan de weg gerelateerd. De proeven gebeuren 

zowel in het laboratorium als op de werf volgens geldende procedures en 

normen (bijvoorbeeld bepaling van waterdoorlatendheid, meten van 

opwippen van betonplaten, gammadensiteitsmetingen). Zie een voorbeeld in 

https://brrc.be/nl/expertise/expertise-overzicht/geotechnische-proeven-

proeven-beton-bestratingen 

Na een opleidingstraject, word je ook verantwoordelijk samen met de collega’s 

voor: 

• de ontwikkeling van nieuwe proefmethodes; 

https://brrc.be/nl/expertise/expertise-overzicht/geotechnische-proeven-proeven-beton-bestratingen
https://brrc.be/nl/expertise/expertise-overzicht/geotechnische-proeven-proeven-beton-bestratingen


• de continue verbetering van bestaande proefmethodes; 

• deelname aan demonstraties voor opleidingen aan derden; 

• de uitvoering van administratieve taken (kalibraties, opmaak documenten, 

rekenbladen, bestellingen, …); 

• het voorbereiden van de proefrapporten;  

• kwaliteitszorg binnen de beproevingseenheden; 

• het onderhoud en de kleine herstellingen van apparatuur. 

Onze Technicus 

• heeft een professionele bachelor, bij voorkeur bouw of bouwkunde (of 

gelijkwaardig door ervaring) of een diploma hoger Technisch secundair 

onderwijs (A2), in één van de richtingen bouwkunde, chemie, elektronica, 

elektro-mechanica; 

• heeft een rijbewijs B; 

• werkt vlot met de MS Office Suite (Word, Excel, PowerPoint). 

 

Onze ideale kandidaat 

• heeft een goede kennis van het Nederlands of Frans en een basiskennis van de 

andere taal.  Passieve kennis van het Engels (lezen en begrijpen) is een 

pluspunt;  

• werkt nauwgezet en zelfstandig;  

• is handig in het labo en op de werf; 

• is niet afgeschrikt door zwaar werk, soms in stoffige omstandigheden; 

• beschikt over basiskennis van betontechnologie of geotechniek.  

 

Wat biedt OCW? 

• Een contract van onbepaalde duur met verschillende extralegale voordelen 

zoals hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, maaltijdcheques, mobiele 

telefoon en diverse premies. 

• Flexibele werktijden en een aangename werksfeer in onze vestiging in 

Sterrebeek. 

• Een stimulerende job binnen een onderneming op mensenmaat.   

• Een omgeving waarin kennis en leergierigheid centraal staan. 

Ga jij mee de uitdaging aan? 

Stuur je cv naar  recruitment@brrc.be en laat ons weten waarom jij je bij het OCW-

team wilt aansluiten. 

 

 

 

Al onze vacatures vind je op www.ocw.be 
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http://www.ocw.be/

