
 

 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 Financiën en Contracten te versterken, zijn wij momenteel op 

zoek naar een  

 

  Ontmantelingsdeskundige 
 
 

Inhoud van de functie 

NIRAS heeft, binnen het takenpakket Ontmantelingsplan, een voltijdse vacature voor een 
ontmantelingsdeskundige. 

De medewerker zal worden tewerkgesteld in een dynamische, multidisciplinaire ploeg en 
zal talrijke contacten hebben met vertegenwoordigers van alle Belgische nucleaire 
installaties.  

 

Je verantwoordelijkheden  

• Je analyseert, evalueert en keurt de door de betrokken nucleaire exploitanten 
opgestelde ontmantelingsplannen goed, op basis van de richtlijnen van NIRAS. De 
evaluatie heeft zowel betrekking op de globale technische uitvoering van de 

ontmanteling als op de raming van de kosten van deze activiteiten, en heeft ook tot 
doel de aan te leggen provisies te bepalen. 

• Je verleent adviezen aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in 
het kader van vergunningsaanvragen voor nucleaire installaties. 

• Je doet de periodieke opvolging van de lopende ontmantelingsoperaties bij de nucleaire 
exploitanten (buiten NIRAS-Belgoprocess). 

• Je vervult de functie van deskundige in nationale en internationale organen in het 
kader van de ontmanteling. 

• Je beheert de budgettaire en contractuele aspecten van alle activiteiten waarmee je 
belast bent en voert deze activiteiten uit volgens de opgestelde contracten, de 
doelstellingen, en de vastgestelde termijnen en budgetten. 

 

Je profiel1 

• Je beschikt over een masterdiploma van burgerlijk of industrieel ingenieur. 
• Je bouwde een relevante ervaring van verscheidene jaren op. Elke aanvullende 

opleiding op nucleair gebied vormt een belangrijke troef. 
• Je hebt voldoende kennis van de ontsmettings- en ontmantelingstechnieken voor 

installaties, het beheer van radioactief afval, de nationale en internationale regelgeving 
inzake ontmanteling. 

http://www.niras.be/


• Je bezit de nodige ervaring, bekwaamheid en maturiteit om de opvolging en 

rapportering van activiteiten op administratief vlak te bespreken en te verzekeren. 
• Je beschikt over communicatieve vaardigheden (voor vergaderingen, besprekingen en 

presentaties) die vereist worden door de werking van NIRAS en door contacten met 
derden (nucleaire exploitanten, bevoegde overheden ...). 

• Je bent in staat, om met de nodige toewijding en efficiëntie, in team te werken en 
interacties met de verschillende collega’s te organiseren. 

• Je geeft blijk van initiatief en bent stressbestendig en polyvalent. 
• Je geeft in het bijzonder aandacht aan organisatie en bent in staat prioriteiten te 

stellen. 
• Je kan zonder problemen evolueren in een tweetalige omgeving (FR/NL); actieve 

kennis van het Engels vormt een bijkomende troef. 
• Je hebt de nodige ervaring, bekwaamheid en maturiteit voor het werken met  

gegevensbanken en spreadsheets (rekenbladsoftware). 
• Je beheerst de gebruikelijke kantoorsoftware, in het bijzonder Word en Excel. 

 

NIRAS biedt je 

• Een functie met talrijke uitdagingen en grote verantwoordelijkheden. 

• Een omgeving en werkomstandigheden die je in staat stellen een nationaal en 
internationaal erkend deskundige te worden in je discipline of vakgebieden. 

• 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 in onze kantoren in Brussel en verplaatst je regelmatig naar onze 
sites in Dessel-Mol (provincie Antwerpen), Fleurus (provincie Henegouwen) en naar de 
sites van de nucleaire exploitanten in België. 

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 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. De 
vacature staat open voor kandidaten die ingeschreven zijn of kunnen worden op de 
Nederlandse of Franse taalrol. Mits de huidige feitelijke verhouding tussen de taalkaders 
van toepassing op de openstaande vacature onveranderd blijft tot het ogenblik van de 
selectie, is er niettemin een voorkeur voor een kandidaat die ingeschreven is of kan worden 

op de Franse taalrol. 


