
 

 

Ga voor duurzaam, een carrière lang 

Je neemt deel aan Indaver’s permanente zoektocht naar de terugwinning van waardevolle 

materialen en energie uit afvalstoffen en draagt op deze manier een steentje bij in het realiseren 

van de circulaire economie. Je rol concentreert zich op het onderzoeken en ontwikkelen van de 

chemische aspecten van nieuwe afvalverwerkings- en afvalbeheersprojecten. Dit kunnen 

innovatieve verbeteringen zijn aan bestaande afvalverwerkingsinstallaties maar het kunnen ook 

ontwikkelingen betreffen van nieuwe technologiën en/of innovatieve diensten aan onze klanten.  

Je opdracht speelt zich deels af in het laboratorium en deels aan de ontwerptafel. De chemische 

aspecten die je behandelt kunnen te maken hebben met: 

 het verbeteren van de kennis van afvalstofsamenstelling en –karakteristieken; 

 de impact van milieu- en afvalwetgeving op de praktische uitwerking van projecten; 

 het chemisch evalueren van de mogelijkheden van toepasbare technieken.  

Het beheer van de kenniswaardeketen van deze elementen is een centraal element in je job: 

geschikte kennis verwerven, deze delen met collega’s en in samenwerking met andere disciplines 

toepassen. Permanent leren in functie van ecologische waardecreatie is een missie waarvoor je 

je engageert en waarbij  je de nodige hulp krijgt van collega’s en externen. Om dit te realiseren 

bouw je zowel intern het bedrijf als extern het nodige netwerk uit.  

Ben jij onze ideale kandidaat? 

Om je opdracht zinvol te kunnen uitvoeren is enerzijds een gedegen kennis van analytische 

scheikunde gecombineerd met een algemeen inzicht in de chemische basisprincipes belangrijk. 

Je hebt een masterdiploma en affiniteit met chemie en/of biochemie, pas afgestudeerd of reeds 

voorzien van ervaring. 

We zoeken een gedreven en dynamisch persoon met de potentie zich als T-profiel te ontwikkelen. 

Dit is de competentie om zich te engageren in het evalueren van een breed pallet aan potentiële 

projecten en met de nodige diepgang bij te dragen tot de realisatie van de succesvolle projecten.   

Wil je daadwerkelijk bijdragen aan de verdere duurzame ontwikkeling van Indaver, dan nodigen 

we je graag uit voor een gesprek.  

 

Solliciteren 

Solliciteer via jobs.indaver.be of mail naar hr.jobs@indaver.com voor meer informatie. 

 

 
 

Innovatieve Chemisten 

https://www.indaver.com/be-nl/in-belgie/werken-bij-indaver/
mailto:hr.jobs@indaver.com

