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PROBETON beheert het BENOR-merk in de betonindustrie, treedt op als normalisatie-operator in deze 
sector en is actief als certificatie-instelling in het kader van de CE-markering voor betonproducten. 
 
Ter vervollediging van ons team certificatiedeskundigen, dat instaat voor de organisatie en het beheer 
van de certificatieschema’s, zijn we op zoek naar een nieuwe collega: 
 

junior certificatiedeskundige 
 
Taken 
 
Na een inwerkperiode en, indien nodig, een vorming inzake betontechnologie en kwaliteitsbeheer, zal je 
instaan voor uiteenlopende taken: 
 
- je bent de eindverantwoordelijke voor het beheer van certificatiedossiers 
- je staat in voor het nazicht van technische dossiers en berekeningsnota’s 
- je begeleidt en voert in beperkte mate inspecties uit  
- je bent het aanspreekpunt voor producenten en stakeholders 
- je geeft assistentie bij de uitwerking van technische specificaties en certificatiereglementen 
- je volgt actief de normalisatie en wetenschappelijke en technologische evoluties binnen je domein op 
- je vertegenwoordigt PROBETON bij externe instanties en commissies 
 
Profiel 
 
- je beschikt over een masterdiploma in industriële wetenschappen: bouwkunde, chemie, milieu, … of 

gelijkwaardig door ervaring 
- het is een pluspunt als je vertrouwd bent met één of meerdere van de volgende domeinen: 

 technologie van beton en van de betonproducten 
 kwaliteitsbeheer 
 betonberekeningen 

- je beheerst de MS Office toepassingen 
- je bent klantgericht en houdt van externe contacten 
- je bent perfect Nederlandstalig en je kan je vlot uitdrukken in het Frans, je hebt een goede kennis 

van het Engels en je hebt geen moeite met de redactie van technische documenten in Nederlands 
en/of Frans; 

- je werkt zeer nauwkeurig en autonoom, met zin voor initiatief 
- je beschikt bij voorkeur over een rijbewijs 
 
Aanbod  
 
Wij bieden je een uitdagende job met een sterke intellectuele en technische inslag. Je ontvangt een 
aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, groeps- en 
hospitalisatieverzekering. Ons bedrijf biedt een aangename werkomgeving, met de mogelijkheid tot 
flexibel werken en telewerken. Je krijgt ook de nodige opleidingen in functie van jouw ervaring en 
competenties. 
 
Interesse? 
 
Ben jij dé kandidaat die wij zoeken? Verstuur dan vandaag nog je CV en motivatiebrief via e-mail naar 
vv@probeton.be. Je sollicitatie wordt uiteraard zeer discreet behandeld. 
 
Neem een kijkje op onze website www.probeton.be voor meer informatie over onze missie en onze 
activiteiten. Wil je meer informatie over deze vacature, dan kan je ons bellen op +32 2 237 60 23. 


