Medewerker Economische studies

NIRAS staat in voor het duurzame beheer van al het radioactieve afval in België. Daarbij hebben
we maar één doel voor ogen: mens en milieu doeltreffend beschermen tegen de mogelijke risico’s
die de aanwezigheid van radioactief afval inhoudt, nu en in de toekomst. Meer weten?
www.niras.be

Om het financiële team te versterken zijn wij momenteel op zoek naar een

“Medewerker Economische studies “
Jobinhoud
Hoewel NIRAS over het monopolie van het beheer van radioactief afval in België beschikt, is ze een
instelling zonder winstoogmerk. Ze werkt dus tegen kostprijs: de producenten betalen niet meer of
niet minder dan de prijs die nodig is om hun afval veilig te laten beheren, volgens het welbekende
beginsel 'de vervuiler betaalt'.
Het systeem Financiën en Contracten is verantwoordelijk voor het opstellen van vooruitzichten op
zeer lange termijn. Deze vooruitzichten moeten als basis dienen voor de planning van de
activiteiten van de instelling en de opvolging ervan in de tijd verzekeren. Het systeem omvat
tevens de activiteiten in verband met het financiële beheer, de juridische zaken en de contracten.

Uw taak: analyseren, berekenen, evalueren, aanbevelen








Je neemt deel aan de technische projectkostenanalyse die leidt tot de periodieke bijwerking
en opvolging van de tarieven voor de opslag en berging van radioactief afval.
Je analyseert de financiële evenwichten en werkt, indien nodig, mee aan de ontwikkeling
van nieuwe mechanismen voor de financiering van de kosten.
Je houdt de instelling op de hoogte van de praktijken en mechanismen die in het
buitenland worden toegepast voor de financiële dekking van de nucleaire passiva.
Je neemt deel aan het verzamelen en controleren van de nodige informatie voor de
evaluatie en de voorkoming van toekomstige nucleaire passiva en analyseert de kosten die
daarmee gepaard gaan.
Je analyseert deze informatie en integreert ze in het vijfjaarlijks rapport dat bestemd is
voor de voogdijministers .
Je evalueert het bestaan en de toereikende van de provisies die worden aangelegd voor de
financiering van de toekomstige kosten van de ontmanteling en/of sanering van alle
nucleaire installaties en sites op Belgisch grondgebied die radioactieve stoffen bevatten
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Beheer van het financieel risico voornamelijk het vaststellen, bijwerken en permanent
opvolgen van de financieringsmechanismen voor het beheer van radioactief afval op
middellange en lange termijn.
Het uitvoeren van technisch-economische studies, die ervoor moeten zorgen dat alle
toekomstige financiële lasten van de instelling gedekt zullen zijn
Je houdt het repertorium bij van de nucleaire installaties en sites die radioactieve stoffen
bevatten
Je evalueert het op regelmatige tijdstippen het bestaan en de toereikende van de provisies
die worden aangelegd voor de financiering van de toekomstige kosten voor de
ontmanteling en/of sanering van deze installaties en sites

Jouw profiel
Je opleiding in een wetenschappelijke richting helpt u deze zeer bijzondere uitdaging aan te
gaan, die erin bestaat gefundeerde economische evaluaties te maken over uitzonderlijke lange
tijdspannes. De technische aspecten, die onlosmakelijk verbonden zijn met het beheer van
radioactief afval, schrikken je niet af.
Je beheerst de klassieke software, inclusief databasebeheerprogramma's.
Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en het Frans,
en over een praktische kennis van het Engels. En beschikt over reële redactionele
vaardigheden.
Het vermogen om zowel in ploeg als zelfstandig te werken, zin voor detail en initiatief, een
analytische geest, stiptheid en nauwkeurigheid, intellectuele nieuwsgierigheid en een
organisatorisch talent zijn enkele van uw troeven.

Ons aanbod
NIRAS biedt jou:





Een functie met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden
De kans om mee te werken aan een organisatie in volle beweging en vernieuwing
Een werkomgeving waarin je kansen krijgt om jezelf te ontplooien.
Een aantrekkelijk loon in overeenstemming met je kwalificatie en ervaring, aangevuld met een
interessant pakket aan extralegale voordelen.

Plaats van tewerkstelling
Je werkt voornamelijk in de kantoren te Brussel met occasionele verplaatsingen naar andere sites.
Interesse in deze functie of ken je iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op met:
Mevr. Cris Bruelemans
 jobs@nirond.be
 02 212 18 19
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