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Vast dienstverband   

Verantwoordelijke wijzigingsbeheer  
  

NIRAS is verantwoordelijk voor het duurzame beheer van al het radioactieve afval in België. Onze 

belangrijkste doelstelling is om mens en milieu, nu en in de toekomst, doeltreffend te beschermen 
tegen de potentiële risico's die verbonden zijn aan het bestaan van radioactief afval. Meer weten? 
www.niras.be 

Voor de ontwikkeling van haar cAt-programma (berging categorie A-afval) is NIRAS op zoek naar 
een verantwoordelijke Wijzigingsbeheer in vast dienstverband. 

 

 
Jobinhoud  

NIRAS start weldra met de bouw van een inrichting voor de berging van laag- en middelactief 
kortlevend afval. De vergunningsaanvraagprocedure voor de bouw en de exploitatie van deze 
inrichting is aan de gang. 

Het belangrijkste onderdeel van de vergunningsaanvraag is het veiligheidsdossier. Dit document, 
meer dan 20.000 pagina’s dik, beschrijft alle technische en wetenschappelijke argumenten die de 

veiligheid van de installatie op korte en lange termijn aantonen. 

 Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het wijzigingsbeheer in het kader van het 
veiligheidsdossier voor de oppervlaktebergingsinrichting voor categorie-A afval: 

o Je analyseert samen met de andere leden van 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 moet worden goedgekeurd 
door de dienst voor fysische controle van NIRAS en de veiligheidsautoriteit. 

o Je voert samen met de dienst voor fysische controle het overleg met de 
veiligheidsautoriteit over de voorgestelde wijzigingen en de goedkeuring ervan. 

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.  

 

Kwalificaties en vaardigheden 

Opleidingsniveau en ervaring: 

 Diploma van Master in de ingenieurswetenschappen (voorkeur fysica), Master in de 

wetenschappen (voorkeur fysica), Master in de industriële wetenschappen (nucleaire 
technologie) of gelijkwaardig door ervaring. 

 Een doctoraat is een toegevoegde waarde. 

 Ervaring in een nucleaire inrichting van klasse I of klasse II is een pluspunt. 

http://www.niras.be/
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Vaardigheden en competenties: 

 Je beschikt over uitstekende redactionele kwaliteiten en bent in staat om technische 
informatie in een bevattelijke tekst te gieten.  

 Je draagt veiligheid hoog in het vaandel. 
 Je bezit voldoende diplomatische en communicatieve vaardigheden om in overleg te treden 

met de belanghebbenden.  
 Je bent een teamspeler die in overleg de doelstellingen kan behalen. 
 Je heeft een zeer goede kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Frans en 

het Engels. 

 

Ons aanbod 
 

Bij NIRAS bieden we jou: 
- een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden; 
- de kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing; 

- een dynamische werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien. 
- een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een 

interessant pakket aan extralegale voordelen. 

 

Plaats van tewerkstelling 
 

Je werkt voornamelijk in de kantoren in Dessel, maar de functie vereist regelmatige verplaatsingen 
naar de kantoren van NIRAS in Brussel. 
 

 

Heb je interesse voor deze functie of ken je iemand die over de nodige kwalificaties beschikt voor 

deze functie? Contacteer dan:  

 
Mevrouw Cris Bruelemans  
 jobs@nirond.be  
 02 212 18 19 


