
Jouw functie:
• Na een grondige inwerkperiode ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van de chemische identificatieproeven 

op de inkomende goederen, de afgewerkte producten en de aangeleverde stalen van klanten.
• Je plant, organiseert, implementeert en controleert de taken binnen het labo.
• In overeenstemming met de voorgeschreven normen en specificaties evalueer je de resultaten en rapporteer je 

afwijkingen.
• Je zorgt voor de opvolging van het Benor-dossier en voor de FPC-controle van de hulpstoffen.
• Je handhaaft het kwaliteitssysteem en onderzoekt de klachten. 
• Je fungeert als rechterhand van de Raadgevend Ingenieur aan wie je rapporteert.

Jouw profiel:

• Bachelordiploma Laborant / Biochemie / Bouw of gelijkwaardig door ervaring.
• Reeds een eerste ervaring in labowerk en/of kwaliteit.
• Grote interesse in betonchemie en bouw.
• Oplossingsgerichte analist met sterke verbale en schriftelijke communicatievaardigheden. 
• Stressbestendig met oog voor continue verbetering en optimalisatie van werkprocessen.
• Zelfstandig werker maar bovenal een teamspeler die altijd klaar staat om de handen uit de mouwen te steken.
• Je hebt geen schrik van het fysische werk voor het verrichten van de diverse proeven.
• Zeer goede operationele kennis van de courante pc-toepassingen.

Wij bieden:

• Bijkomende opleidingen (o.a. in beton en hulpstoffen) indien nodig.
• Een job binnen een vooruitstrevende onderneming met visie en een solide financiële verankering.
• Een dynamische en professionele KMO die kansen biedt.
• Competitief salaris aangevuld met extralegale voordelen.

Ben je gepassioneerd door deze functie? 
Voor een snelle behandeling van je kandidatuur reageer je via www.auli.be.
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SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

Demula is gevestigd in Laarne en sinds 1981 actief in de sector van de 

bouwchemische specialiteiten. Demula verdeelt en produceert hulpstoffen voor 

beton en mortel, krimparme mortels, renovatie- en reparatiemortels en andere 

bouwspecialiteiten. Via een bewuste benadering van de markt en een continu 

streven naar professionalisering heeft het bedrijf zich in de top van de markt 

gepositioneerd. De kracht van Demula bestaat uit een zeer ruim assortiment, de 

technologische ondersteuning en een internationaal uitgebouwde verankering. 

VERANTWOORDELIJKE LABO 
EN KWALITEIT (REF. 2021/2059)

met interesse in betonchemie en bouw

Om de doorgedreven dienstverlening verder uit te bouwen, willen we de organisatie versterken met een:


