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Bij interesse ontvangen we graag 

je C.V. met motivatie

CONTACT: jens.conderaerts@bil-ibs.be

Projectingenieur schadeanalyse
(m/v/x)

Interesse?

Belgisch Instituut voor Lastechniek
Op zoek naar een projectingenieur schadeanalyse

Jouw Profiel
• Industrieel of burgerlijk ingenieur (Master in industriële of ingenieurs-

wetenschappen)
• Een IWE-diploma is een pluspunt 
• Bij voorkeur 5 tot 10 jaar industrie-ervaring
• Kennis van schadefenomenen is een pluspunt

Jouw vaardigheden en persoonlijkheid
• Analytisch • Sterk communicatief • Zelfstandig 
• Leergierig  • Teamspeler • Hands-on
• Je bent vlot in Nederlands en Engels, kennis van Frans is een pluspunt
 
Aanbod
Je gaat voor een boeiende en gevarieerde functie waar eigen initiatief wordt 
gewaardeerd en die je toelaat te groeien in je takenpakket.
• Voltijdse tewerkstelling in een innoverende organisatie op basis van een 

contract van onbepaalde duur;
• Een dynamische werkomgeving waar professionele ontwikkeling  

gestimuleerd wordt; bijscholing is mogelijk om je kennis uit te breiden of 
up to date te houden; 

• Een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen; 
• Plaats van tewerkstelling: Zwijnaarde.

Het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) is een onafhankelijk onderzoeks- en  
kenniscentrum dat de belangen behartigt van zowel de Belgische industrie als de 
opleidings- en onderzoeksinstellingen die werkzaam zijn op het gebied van lassen en 
verbinden van materialen.  
Onze know-how wordt niet alleen vertaald in toegepast onderzoek, maar maakt 
ook deel uit van kennisoverdracht tijdens opleidingen, studiedagen, workshops en  
evenementen. Als expertisecentrum staat het BIL garant voor onafhankelijk en 
objectief advies bij lasproblemen en -uitdagingen.

Het BIL is op zoek naar een ingenieur ter versterking van de afdeling  
schadeanalyse en corrosie-onderzoek.  
• Je komt in een team terecht dat jaarlijks een 100-tal schade analyses uitvoert 

op metalen onderdelen. De schades kunnen zowel las- of corrosietechnisch 
van aard zijn, als puur mechanische schade. Daarnaast worden ook meerjarige 
onderzoeksprojecten uitgevoerd.

• Je functie bestaat uit het onderzoeken van de aard en oorzaak van schade op 
metalen onderdelen. Je hebt contact met klanten, analyseert de probleem- 
situatie en organiseert de proeven die nodig zijn voor het onderzoek.  
Regelmatig ga je bij bedrijven voor inspectie ter plaatse, staalname of specifiek 
onderzoek. Je bevindingen vat je samen in rapporten voor de klant. 

• Daarnaast ben je betrokken bij langlopende onderzoeksprojecten over schade-
fenomenen relevant bij gelaste verbindingen.

Het BIL ondersteunt het principe van non-discriminatie en diversiteit en neemt dit  op in 
de selectieprocedure.

                                        www.bil-ibs.be
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