
Quadri kleuren
Donker groen:

C: 100 
M: 0
Y: 90
K: 40

Quadri kleuren
Licht groen:

C: 70 
M: 0
Y: 100
K: 0
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VACATURE (M/V)

INSPECTEUR ASFALTPRODUCTEN

COPRO is een onpartijdige instelling voor de controle van bouwproducten.  
COPRO controleert en certificeert producten voor de wegenis- en infrastructuursector 
zoals beton en asfalt.

Onze 44 medewerkers dragen dagelijks hun steentje bij aan de duurzaamheid van onze wegen,  
volgen de nieuwste tendensen en bouwen zo mee aan de kwalitatieve bouwproducten van morgen.

Om ons team deskundigen - dat controles uitvoert in de sector ASFALTPRODUCTEN  - te versterken, 
zijn we op zoek naar een nieuwe collega INSPECTEUR.

TAKEN
• Na een uitgebreide opleidingsperiode, voer je zelfstandig inspecties uit bij producenten van o.a. asfalt
• Je groeit uit tot een expert en de aanspreekpartner van de producenten
• Je werkt in een enthousiast team van 7 collega’s en rapporteert aan de productverantwoordelijke
• Je helpt mee aan het uitbouwen van de activiteiten in de sector
• Je werkt op verplaatsing in Vlaanderen en geregeld op kantoor in Zellik

WE ZOEKEN EEN COLLEGA DIE
• Beschikt over een masterdiploma (bij voorkeur industrieel ingenieur, bouwkunde of chemie) of gelijkwaardig door ervaring
• Eventueel ervaring heeft met audits, keuringen, certificatie en/of asfalt
• Houdt van een gevarieerde baan met veel externe contacten
• Een zeer goede kennis heeft van het Nederlands, kennis van het Frans is een pluspunt
• Geen afkeer heeft van structuur, regels en digitalisering
• Nauwgezet, alert, integer, nieuwsgierig, flexibel en communicatief is
• Autonoom kan werken met ondersteuning van collega’s, maar ook een teamspeler is en bijdraagt aan de goede groepssfeer
• Beschikt over een rijbewijs B

AANBOD
• Wij bieden je een gevarieerde job in een dynamische, groeiende, gezonde organisatie
• Je ontvangt een competitief salaris met een zeer uitgebreid pakket extralegale voordelen: premiestelsel, bedrijfswagen, maaltijdcheques,

cafetariaplan, groeps- en hospitalisatieverzekering
• Wij zorgen voor een zeer grondige initiële en voortdurende opleiding, met carrière-opportuniteiten en mogelijkheid tot specialisatie

en jobrotatie binnen een open en vrij vlakke bedrijfsstructuur
• Work/life balans is geen loos begrip: wij hanteren flexibele werkuren met mogelijkheid tot telewerk.

Je kan ook zelf je werk inplannen in samenspraak met jouw collega’s. Veiligheid en diversiteit zijn speerpunten binnen ons bedrijf
• Ons kantoor is gesitueerd vlak aan de Brusselse Ring in Zellik
• Indien gewenst zijn sporadische verplaatsingen naar het buitenland mogelijk

INTERESSE?
Voor verdere vragen of informatie kan je contact opnemen met Rita Burton op rita.burton@copro.eu of bel 02 468 00 95. 
Wij garanderen je een discrete en vertrouwelijke behandeling van jouw kandidatuur. 
Voor meer informatie omtrent COPRO kan je terecht op www.copro.eu


