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 NIRAS is de instelling die in België verantwoordelijk is voor het beheer van radioactief 
afval. Haar belangrijkste doelstelling is mens en milieu, vandaag en op zeer lange termijn, 
te beschermen tegen de mogelijke risico's die verbonden zijn aan het bestaan van 
radioactief afval. Wil je meer over weten over onze activiteiten? Raadpleeg dan onze 
website www.niras.be. 

Ben je geïnteresseerd om ons te helpen het radioactieve afval te beheren met strikte 
inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, bij te dragen aan de realisatie van 
grote maatschappelijke projecten, zoals de berging van radioactief afval? In dat geval 

willen we je graag ontmoeten! 

 
Om onze dienst cAt te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een  

 

  Beheerder van de wijzigingen aan het veiligheidsdossier van de 

oppervlakteberging te DESSEL  
 

 

Je verantwoordelijkheden  

• Je bent samen met een collega verantwoordelijk voor de coördinatie van het 
wijzigingsbeheer van het veiligheidsrapport voor de oppervlaktebergingsinrichting van 

categorie-A afval te Dessel: 
o Je analyseert samen met het projectteam de behoeftes. 
o Je coördineert de wetenschappelijke of technische studies die nodig zijn in het 

kader van het wijzigingsbeheer. 

o Je analyseert de aangeleverde wetenschappelijke of technische studies en stelt 
op basis daarvan het wijzigingsbeheerdocument op dat dient goedgekeurd te 
worden door de Dienst voor Fysische Controle van NIRAS en de 
veiligheidsautoriteit. 

o Je verwerkt de goedgekeurde wijzigingen in het veiligheidsrapport. 

• Je werkt mee aan de implementatie en opvolging van de goedgekeurde wijzigingen. 
• Je bouwt een gedegen kennis op van het veiligheidsdossier voor de 

oppervlaktebergingsinrichting. 
• Je rapporteert aan de programmaleider cAt.  

 
 

Je profiel1 

• Je hebt een masterdiploma in de ingenieurswetenschappen, in de wetenschappen 
(fysica of scheikunde), of in de industriële wetenschappen (nucleaire technologie) of 
gelijkwaardig door ervaring, met een bijkomend diploma in een domein dat verband 
houdt met de nucleaire veiligheid of stralingsbescherming. 

• Een eerste relevante ervaring in een omgeving die verband houdt met de veiligheid en 

de stralingsbescherming in een inrichting van klasse I of klasse II is een sterk pluspunt. 
• Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans 

en het Engels. 
• Je beschikt over uitstekende redactionele kwaliteiten. 
• Je hebt een affiniteit voor veiligheid. 

• Je bent een teamspeler die in goed overleg de doelstellingen kan behalen. 

http://www.niras.be/


 

 

• Je gaat planmatig en proactief te werk. 
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. 
• Je beschikt over voldoende verantwoordelijkheidszin en flexibiliteit. 
• Je beheerst de gebruikelijke kantoorsoftware, in het bijzonder Word en Excel. 
• Je geeft blijk van initiatief en bent stressbestendig en polyvalent. 
• Je hebt zin voor organisatie en bent in staat prioriteiten te stellen. 

 

NIRAS biedt je 

• Een functie met talrijke uitdagingen en grote verantwoordelijkheden. 
• Een loon overeenkomstig de voor de functie geldende barema’s, rekening houdend 

met je kwalificaties en ervaring, en aantrekkelijke extralegale voordelen 
(groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van vervoerkosten, 
maaltijdcheques enz.). 

• Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 
 
 

Plaats van tewerkstelling  

Je werkt voornamelijk vanuit de Exploitatiesite NIRAS – site Dessel. Er bestaat ook een 
mogelijkheid om te telewerken.  
 

 

Kandidatuur 

Heb je interesse voor deze functie of ken je iemand die de nodige kwalificaties bezit om ze 
uit te oefenen, contacteer dan:  

 
Mevrouw Sandy Blairon 
 jobs@nirond.be  
 02 212 18 04 
 

_______________________ 

1 De huidige taalkaders van NIRAS zijn bepaald door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 
tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en 
Verrijkte Splijtstoffen, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018. 
De vacature staat open voor kandidaten die ingeschreven zijn of kunnen worden in het 
Franse of Nederlands taalkader. Voor zover de huidige verhouding tussen de taalkaders 
die op de vacature van toepassing zijn, ongewijzigd blijft tot op het ogenblik van de 
selectie, wordt niettemin de voorkeur gegeven aan een kandidaat die in het Nederlandse 

taalrol is ingeschreven of kan worden ingeschreven. 

 


