OWS is een wereldleider in de bouw en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, het
testen van de biologische afbreekbaarheid en composteerbaarheid van verschillende soorten
materialen, en het verlenen van advies inzake afvalbeheer. Het bedrijf werkt al ruim 30 jaar
aan een duurzame toekomst en is altijd op zoek naar mensen die willen meewerken aan de
ontwikkeling / verkoop / uitbreiding van milieuvriendelijke en duurzame oplossingen.
OWS zet in op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is een stabiel en groeiend
Vlaams bedrijf aan de top van de internationale sector met betrekking tot biogas en het testen
van biologische afbraak. Meer info op www.ows.be.
Gezien structurele, belangrijke toename in werk, is OWS op korte termijn op zoek naar:

Bio-Ingenieur
1 Functie
Je vervoegt het labo-team en zult meer bepaald versterking bieden aan de onderafdeling BCE
(biodegradatie, compostering en ecotoxiciteit). Hierbij sta je in voor volgende taken :
- opvolging contacten met klanten (>95% internationaal, via desk service)
- uitschrijven van offertes en project- en studie-voorstellen
- aansturen van studies en projecten m.b.t. biodegradatie en composteerbaarheid
(schrijven van testprotocols, rapporten, tussentijdse verslagen, narekenen resultaten,
opvolging laboranten)
- interpretatie en presentatie van resultaten
- deelname aan en presentatie op studiedagen, congressen en vergaderingen van
beroepsassociaties
- diverse andere gerelateerde opdrachten naargelang noodzaak (o.a. consultancy)

2 Profiel








opleiding bio-ingenieur bij voorkeur richting milieutechnologie
flexibele persoonlijkheid met logisch denkvermogen en zin voor collegialiteit
zin voor nauwkeurigheid en stiptheid
conceptueel denkvermogen - houdt van afwisseling
zelfstandige en snelle werkwijze
vlotte communicatie, kennis van frans strekt tot aanbeveling
snel beschikbaar - stressbestendig

3 Aanbod
OWS biedt u een job in een internationaal en groeiend milieubedrijf met aandacht voor
duurzaamheid. De kantoren bevinden zich nabij het centrum van Gent en zijn gemakkelijk
bereikbaar met het openbaar vervoer, de fiets en de auto.
Verder bieden we als bedrijf:




Voltijdse tewerkstelling. 40u-week met 12 ADV-dagen op jaarbasis.
Flexibiliteit m.b.t. het gewenst uurrooster.
Goede werksfeer - Bijkomende interne bedrijfsopleiding.

Solliciteren kan per e-mail naar vacature@ows.be of schriftelijk aan OWS nv, t.a.v. Shana
Cocquyt, Dok-Noord 5, 9000 Gent.
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