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 “Project oppervlakteberging” te versterken, zijn wij momenteel
op zoek naar een

Projectmedewerker technische ondersteuning speciale
technieken
Inhoud van de functie
Voor de opvolging van de bouwwerven van de bergingssite in Dessel zijn we op zoek naar
een projectingenieur technische ondersteuning gebouw- en procestechnieken die de
diverse leidende ambtenaren van overheidsopdrachten zal bijstaan bij de opvolging als
bouwheer
van
de
diverse
projectonderdelen
(caissonfabriek,
berging,
communicatiecentrum).

Je verantwoordelijkheden
•
•
•

Je biedt ondersteuning in de meest algemene betekenis aan de leidende ambtenaren
bij het beheren van de projecten op gebied van “speciale technieken”. Deze technieken
zijn voornamelijk automatisatie, instrumentatie en elektriciteit.
Als projectingenieur moet je de projectonderdelen coördineren en sturen met de
technische ondersteuning van het studiebureau speciale technieken.
Je biedt ondersteuning in de aan jou toegewezen projectonderdelen:
o Opvolgen van de procedures mbt overheidsopdrachten, analyse van
offertes en afsluiten van contracten met contractors;
o Beoordeling van technische voorstellen van contractors;
o Budgetopvolging;
o Opvolging van planning;
o Organiseren en/of leiden van de werfvergadering met studiebureau en
contractors;
o Organiseren en leiden van de coördinatievergaderingen tussen de
verschillende loten speciale technieken, met focus op elektriciteit en
automatisatie;
o Goedkeuren van de technische fiches na goedkeuring studiebureau
technieken / architect / controle instelling;
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o
o
o
o
o
o
o
o

Evalueren van de vorderingsstaten na goedkeuring studiebureau
technieken / architectenbureau;
Controleren van de eventuele meerwerken en / of wijzigingen;
Bewaken van de kwaliteit van de uitgevoerde werken;
Opvolging en evaluatie van de kwaliteitscontroles door de contractors;
Opvolging en evaluatie van verslaggeving van controle-organisme zoals
SECO of AIB Vinçotte;
Bewaken van het respecteren van de voorwaarden opgelegd door diverse
vergunningen, de wetgeving en de technische lastenboeken;
Rapportering naar hiërarchische lijn;
Rapportering ten behoeve van de nucleaire veiligheidsautoriteiten.

Je profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een masterdiploma in de industriële wetenschappen met vijf jaren ervaring in
een industriële omgeving.
Je hebt interesse in een technisch uitdagende job die zeer uitgesproken een hands-on
approach vereist.
Je beschikt over een generieke en vooral praktische kennis over zoveel mogelijk
verschillende domeinen. Een goed algemeen begrip is belangrijker dan een zeer
gedetailleerde kennis van één enkel domein.
Je kan vlot overweg met technische bestekken; constructieplannen, P&ID’s, elektrische
schema’s van installaties en instrumentatie hebben voor jou geen geheimen.
Je hebt zin voor initiatief en verantwoordelijkheid.
Je bent communicatief en hebt uitstekende organisatorische vaardigheden die je in
staat stellen om verschillende projecten tegelijkertijd te assisteren en te beheren.
Je bent een teamspeler, maar bent ook in staat zelfstandig te werken.
Je hebt een zeer goede kennis van de courante informaticasystemen.
Je bent proactief, stressbestendig en polyvalent.
Je hebt een zeer goede kennis van de courante pc-/softwarepakketten (MS Office,
Internet, enz.).
Je behoort tot de Nederlandstalige taalrol1 en bent functioneel tweetalig Nederlands
(mondeling en schriftelijk). Je beheerst ook voldoende het Engels om met
internationale contacten te communiceren.

NIRAS biedt je
•
•

•
•

Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend
evoluerende organisatie.
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.
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 op onze site te Dessel en verplaatst je regelmatig naar onze
kantoren in Brussel.

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

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.
1

De vacature staat open voor kandidaten die ingeschreven zijn of kunnen worden in het
Franse of Nederlandse 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 de Nederlandse taalrol is ingeschreven of kan worden
ingeschreven.

