
Groupe Atlantic is een frans familiebedrijf, aanwezig in 70 landen, 
met 8.000 werknemers en met een omzet van 2 miljard euro.

De afdeling R&D van Groupe Atlantic België - BURNSEN is op 
zoek naar een 

Test technieker - Labo V/M

FUNCTIE :




U rapporteert aan de Laboratorium Manager en neemt deel
aan validatietesten van producten in ontwikkeling (ketels,
sanitair warm waterbereiders en boilers).
Voorbereiden en uitvoeren van testen volgens bepaalde
specificaties vermeld in het lastenboek.

 Communiceren over de vooruitgang van de uitgevoerde testen en
de verkregen resultaten met de betrokken partijen.
(Laboratorium Manager, Project Manager, R&D-teams,etc.).

 Parallel aan deze missie draagt u bij aan de continue
verbetering van de dienstverlening.

PROFIEL: 
 Technische opleiding A2




Je hebt idealiter enige initiële ervaring op het gebied
van laboratoriumtechnologie.
Je hebt kennis van vloeistofmechanica, thermiek,
metrologie.

 Je bent een teamplayer en je analytische en
synthesevaardigheden in combinatie met je
technische nieuwsgierigheid zijn troeven om je
missies tot een goed einde te brengen.

WIJ BIEDEN AAN:

/   Veel ruimte voor initiatief 

persoonlijkheid en de mogelijkheid om 

zaken te beïnvloeden 

• /   Een aangename werkomgeving met

respect voor het evenwicht tussen privé- 

en beroepsleven.

/  Een competitief salarispakket

INTERESSE :

gelieve uw CV en motivatiebrief te mailen naar : 

 jobs@acv.com 

Voor meer informatie : 

+32 2 334 82 40

Hou je van techniek?   Heb je affiniteit met de wereld van warmte en 
verwarming. Ben je nieuwsgierig en leergierig? 
Dan is deze functie iets voor jou !

Gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van ketels, sanitair warm 
waterbereiders en boilers, hebben de sites Dworp en Seneffe zich geëngageerd in 
de ontwikkeling van nieuwe productlijnen.
Om alle testen te kunnen uitvoeren, die nodig zijn voor de validatie van deze 
producten, versterken wij ons R&D laboratorium en zijn wij op zoek naar 
3 test techniekers voor een periode van ongeveer 18 maanden.

www.acv.com




