
 

 

Eurofins Scientific is een internationaal beursgenoteerd bedrijf dat haar klanten voorziet van hoogwaardig 

laboratoriumonderzoek en advies. Eurofins is wereldwijd marktleider op het gebied van bio-analytische testen voor voeding, 

water, milieu en farmaceutische producten. Daarnaast is Eurofins één van de grootste aanbieders ter wereld in een groeiend 

aantal andere markten zoals bijvoorbeeld de agrarische sector of op het gebied van genomics. Eurofins maakt daarbij 

gebruik van een unieke hoeveelheid analysemethoden en een ongekend hoog kennisniveau en expertise. Eurofins bestaat 

wereldwijd uit ruim 30.000 medewerkers, verdeeld over 400 hyper moderne laboratoria en is actief in 4é2 landen met een 

omzet van 2.65M€ in 2016. Eurofins kent sterke groeiambities (CAGR ~25%) en verwacht in 2020 met ~40.000 medewerkers 

een omzet van ~4.0B te kunnen realiseren. 

 

Voor het snel groeiende en succesvolle Eurofins Food Testing Belgium  
zijn we op zoek naar een: 

 
 

LAB MANAGER MICROBIOLOGIE 
 

 

DE UITDAGING 
 

 Dagelijks operationeel aansturen van een team laboranten (10-15) in een 
productielaboratorium voor voedingsmicrobiologie. 

 Opvolgen van de lab workflow, prioriteren en bijsturen/bijspringen waar nodig. 
 De kennis en bekwaamheid van je team verhogen door on-the-job training en coaching.  
 Dagelijks intern overleg met de afdelingen Sales, Registratie en Rapportage om de 

continuïteit van het proces te bewaken en te kunnen anticiperen op diverse situaties en 
wijzigingen.  

 Externe contacten met leveranciers, overheid en klanten. 
 Waarborgen van de kwaliteit. 

 
BIJKOMENDE VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

Kwaliteit (QA) 
 Permanent verbeteren van de hoge en vereiste kwaliteitstandaard in het labo. 
 Organiseren, inplannen en opvolgen 1e, 2e, & 3e lijnscontroles. 
 Opvolgen en afhandelen kwaliteitsissues (bv afwijkingen, non-conformiteit, CAPA). 
 Voorbereiden en toelichten van audits. 

 

Wetenschappelijk 
 Expert rol microbiologie: opvolging wetgeving en wetenschappelijke literatuur 

voedingsmicrobiologie. 
 Uitdenken, aansturen en documenteren van methode validaties. 
 Uitschrijven nieuwe werkinstructies en procedures. 
 Aansturen en begeleiden studenten (stages). 

 

Stockbeheer 
 Evaluatie & kwalificatie van leveranciers. 
 Garanderen continuïteit leveringen. 
 Continue verbeteringsacties op kostverlaging en  efficiëntieverhoging. 

 



 

 

JOUW PROFIEL 
 
 

Je bent een ambitieuze en energieke kandidaat die niet bang is voor verandering en denkt in 
oplossingen. Je hebt bij voorkeur een eerste ervaring met het aansturen van een team. Je bent in 
staat om binnen afzienbare tijd de processen op het lab en de analyses je eigen te maken. Daarnaast 
voldoe je aan de volgende functie-eisen: 
 

 Een gedegen kennis van microbiologie door studies en/of werkervaring. 
 Zelfstartend vermogen, pragmatisch en energiek. 
 Je bent van nature een leider, die goed in staat is om mensen te enthousiasmeren en te 

motiveren. 
 Ervaring met Operational Excellence; oa Lean is een pluspunt. 
 Ondernemend en klantgericht, focus op kostenefficiëntie. 
 Hands-on en Lead by example (bekijk ook het Eurofins Leadership Charter). 
 Sterke affiniteit met kwaliteitsstandaarden. 
 Vlot omgaan met spanningen in de werksituatie, effectief en efficiënt blijven presteren onder 

druk. 
 Ook Young Potentials met enige werkervaring komen in aanmerking voor deze functie. 

 

 
WAT KAN EUROFINS JOU BIEDEN 
 

Je krijgt een boeiende functie met zowel operationeel als people management bij de wereldwijde 
marktleider in analytische testing.  Je geniet veel uitdagingen en afwisseling.  Naast autonomie en 
verantwoordelijkheid, biedt de organisatie je een mooi en volledig salarispakket in verhouding tot 
jouw ervaring, inclusief extralegale voordelen. 
 

 
INTERESSE 
 

Wil je meer informatie over deze functie neem dan contact op met Jochen Devos, HR Business 
Partner. Graag ontvangen wij je CV en een motivatiebrief via  work@eurofins.be   
 

Meer info over Eurofins: 
www.eurofins.com 
www.eurofins.be 
 
 
 

 

 

 

Locatie:  Brugge (8200) / Nazareth (9810)  
Contract type:  permanent, voltijds 
Start datum:  asap 

https://cdnmedia.eurofins.com/corporate-eurofins/media/12144652/ldc_poster_2017_final.pdf
mailto:work@eurofins.be
http://www.eurofins.com/
http://www.eurofins.be/

