gecond
it

NIRAS is verantwoordelijk voor het veilige en duurzame beheer van al het radioactieve
afval in België. Haar belangrijkste doelstelling is mens en milieu, vandaag en in de
toekomst, doeltreffend te beschermen tegen de mogelijke risico's die verbonden zijn aan
het bestaan van radioactief afval.
Wil je er meer over weten? Ga dan naar: www.niras.be
Als je wil bijdragen aan een essentiële en uitdagende maatschappelijke opdracht, dan
willen we je graag ontmoeten!
Om het team Industrieel beheer te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar
meerdere

Administratief/Technisch medewerkers (M/V)
Inhoud van de functie
Binnen de dienst Industrieel Beheer speel je een belangrijke rol in het ondersteunen en
uitvoeren
van
de
vele
dagelijkse
activiteiten
en
heb
je
verschillende
verantwoordelijkheden. Je staat het team dat belast is met de acceptatie van (niet)
geconditioneerd radioactief afval proactief bij. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het
dagelijks bijwerken en onderhouden van de databanken van de dienst.

Je verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor de ontvangst van de ophalingsaanvragen van radioactief
afval en de invoer van de gegevens uit deze aanvragen in de databanken.
Je staat in voor het uitvoeren van een eerste technisch-administratieve analyse van de
inhoud van de ophalingsaanvragen, in samenwerking met de ‘accepteurs’ van de
dienst.
Je staat in voor de opmaak en de opvolging van de verschillende documenten doorheen
het proces van acceptatie van (niet) geconditioneerd radioactief afval.
Je beheert het klassement van documenten, de briefwisseling, de (digitale en papieren)
archieven en de gegevensbanken, overeenkomstig de behoeften van de dienst.
Je bent een belangrijk aanspreekpunt voor interne en externe contacten via mail,
telefoon en face to face.
Je anticipeert op de acties die verband houden met de specifieke werking van de dienst.

Je profiel*
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een technisch wetenschappelijk bachelorsdiploma of equivalent
door ervaring.
Je bent een teamspeler, maar bent ook in staat zelfstandig te werken.
Je bent veelzijdig, geeft blijk van nauwgezetheid, efficiëntie en initiatief, en bent
stressbestendig.
Je hebt technisch inzicht en een analytisch denkvermogen om de link te leggen tussen
verschillende documenten en databanken, om gegevens correct te interpreteren en de
databanken te controleren en vervolledigen.
Je hebt zin voor organisatie.
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•
•
•
•

Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent functioneel tweetalig
Nederlands/Frans, zowel schriftelijk als mondeling.
Je hebt een uitgebreide ervaring met het gebruik van de relevante databases en
computertoepassingen (Microsoft Office (Access, Word, Excel)).
Je hebt interesse voor het beheer van radioactief afval.
Een algemene kennis van de nucleaire sector is een pluspunt.

Ons aanbod
•
•
•
•

Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend
evoluerende organisatie.
Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificaties en je ervaring, flexibele
werkuren en een interessant pakket van extralegale voordelen (groeps- en
hospitalisatieverzekering, terugbetaling van transportkosten, maaltijdcheques ...).
Een voltijds contract van onbepaalde duur.
Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk en
privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een
belangrijk maatschappelijk thema.

Plaats van tewerkstelling
Je werkt voornamelijk in onze kantoren in Brussel en verplaatst je af en toe naar onze sites
in Dessel/Mol en Fleurus.

Kandidatuur
Heb je interesse voor deze functie? Stuur dan, uiterlijk op 5 maart 2021, je cv met een
motivatiebrief naar het onderstaande e-mailadres.
Voel je vrij om deze vacature door te geven als je iemand kent die over de nodige
kwalificaties beschikt om deze functie uit te oefenen.
Mevrouw Murielle Vancrayelynghe
 jobs@nirond.be
 02 212 18 04
_________________
* De huidige taalkaders van NIRAS zijn vastgelegd door het koninklijk besluit van 18 juli
2018 tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval
en Verrijkte Splijtstoffen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018. Mits de
huidige feitelijke verhouding tussen de taalkaders van toepassing op de openstaande
vacature onveranderd blijft tot het ogenblik van de selectie, is er een voorkeur voor een
kandidaat die ingeschreven is of kan worden op de Nederlandse taalrol.
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