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Productverantwoordelijke Certificatie (M/V) 

 

Tracimat vzw is als erkende sloopbeheerorganisatie een stuwende kracht voor de circulaire 

economie. Zij traceert de afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloop- en afbraakwerken vanaf de 

selectieve sloop tot op de plaats waar ze verwerkt worden. Milieurisico’s bij sloop- en 

afbraakwerken worden hierdoor sterk gereduceerd, de verspreiding van gevaarlijke afvalstoffen 

naar de omgeving wordt vermeden en er komen zuivere afvalstromen vrij die hoogwaardigere 

recyclage en hergebruik mogelijk maken. De databank van Tracimat vormt de basis voor de verdere 

uitrol van urban mining en het sluiten van de materialenkringloop.  

Tracimat staat in voor de opvolging van de selectieve sloop in het Vlaamse gewest en levert 

hiervoor verwerkingstoelatingen en sloopattesten af. Daarnaast controleert Tracimat 

sloopopvolgingsplannen en asbestinventarissen in het kader van sloopactiviteiten. 

Voor de uitbouw haar nieuwe activiteiten – de certificatie van asbestdeskundigen – is Tracimat nu 

op zoek naar een Productverantwoordelijke Certificatie (M/V) 

 

Jouw rol        

• Je bent verantwoordelijk voor de opstart en de uitbouw van onze afdeling Certificatie die 

instaat voor de opleiding en auditing van asbestdeskundigen; 

• Je zet de interne organisatie van onze nieuwe afdeling op en stuurt de medewerkers aan; 

• Je werkt samen met de directie het businessplan uit; 

• Je werkt het audit-systeem uit voor de opvolging van asbestdeskundigen;  

• Je staat in voor de kwaliteitsborgingcertificaten van de certificaathouders, het organiseren 

van audits en controles, organiseren van een jaarlijks bijscholing; 

• Via contacten met kandidaat asbestdeskundigen, lesgevers, en andere stakeholders binnen 

de sector, houdt u de vinger aan de pols en speelt u in op hun noden; 

• Je staat in nauw contact met OVAM i.k.v. de certificatie en opvolging; 

 

Profiel 

• Je hebt een Master diploma op zak, in de richting handels-, milieu- of 

ingenieurswetenschappen, of gelijkwaardig; 

• Je beschikt over minstens 10 jaar ervaring bij voorkeur in de milieu- of  certificatiesector 

• Specifieke ervaring in het opzetten van een organisatiestructuur en/of certificatie- en 

opvolgingssystemen is een pluspunt; 

• Je wil mee jouw schouders zetten onder het asbestafbouwbeleid; 
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Competenties  

• Oplossings- en resultaatgericht  

• Je bent communicatief en organisatorisch sterk  

• Je werkt vlot met de computer en hebt affiniteit met digitalisering van de 

organisatiestructuur  

• Klantgericht   

• Zelfstandig 

• Flexibel naar taakinhoud 

• Talenkennis: Nederlands  

 

Aanbod 

Tracimat is een jonge onderneming die in Europa koploper is op het vlak van de circulaire 

bouweconomie. Je ervaart er de sfeer van een startup, en hebt de zekerheid van een grote 

organisatie.  

Naast een boeiende en uitdagende job met mogelijkheid tot deeltijds telewerk kan je rekenen op een 

aantrekkelijk loon met extralegale voordelen zoals een uitgebreide groeps- en 

hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, terugbetaling openbaar vervoer ... Je vindt ons vlak bij 

het centraal station van Brussel. 

Waar en hoe solliciteren? 

Via e-mail (met CV en motivatiebrief): andy.heurckmans@grondbank.be                               
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