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Onderzoeker Urban mining en Datamining - Sloop 

en recyclage  

Ben je gebeten door de circulaire economie? Wil je graag werken voor een maatschappelijk 

relevante organisatie? Wil je graag meebouwen aan een beter leefmilieu? Versterk het Tracimat-

team en help de materialenkringlopen in de bouw verder te sluiten! 

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 activiteiten is Tracimat nu op zoek naar een Onderzoeker Circulaire 

economie en datamining Sloop en Recyclage (M/V) 

 

Functieomschrijving 

• Je bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van Tracimat rond de valorisatie van 

bouw- en sloopafval, en het versterken van het hergebruik en de recyclage van de materialen 

die vrijkomen bij de sloop. Specifieke aandacht gaat naar innovatieve en digitale 

toepassingen. 

• Via concrete nationale en internationale projecten werk je het thema circulaire 

bouweconomie en urban mining verder uit. Je werkt in eerste instantie op 2 projecten: 

o Data driven sloop en recyclage: matchen van vraag en aanbod. In dit project 

onderzoeken we hoe de data uit de databank van Tracimat de recyclage kunnen 

versterken 

o Iceberg: dit Europese Horizon 2020 project heeft tot doel nieuwe, kosteneffectieve 

circulaire slimme oplossingen te ontwikkelen en demonstreren voor een verbeterde 

terugwinning van secundaire bouwgrondstoffen in de hele circulaire waardeketen. 
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• Binnen een multidisciplinair team help je mee aan de verdere ontwikkeling van onze 

materialendatabank en onze applicatie.  

• Je werkt mee aan het uitwerken van structurele oplossingen en verbeteringen van het 

ketenzorgsysteem, rekening houdend met problemen waar onze stakeholders 

(studiebureaus, aannemers, overheidsinstanties, bouwmaterialenproducenten)  in de 

praktijk worden mee geconfronteerd.  

• Je volgt nieuwe digitale ontwikkelingen in de bouw op. 

 

Profiel 

• Je beschikt over een diploma van ingenieur of IT (master of doctor) en/of hebt equivalente 

ervaring vanuit bij voorkeur een digitale achtergrond. 

• Je hebt ervaring met of grote interesse in nieuwe duurzame materialen en 

materialenkringlopen, circulair bouwen, urban mining, digitale tools, bouw- en sloopwerken 

• Je beschikt bij voorkeur over een 7-tal jaren ervaring met onderzoek, project 

management en/of tracering. 

• Je bent een creatief denker, werkt analytische en probleemoplossend en je behoudt een 

goed evenwicht tussen detailwerk en het overzicht bewaren, verder kan je ook vooruit 

denken.  

• Je werkt graag in teamverband en bent flexibel en zelfstandig. 

• Je hebt oog voor innovatie en vernieuwing. 

• Je bent communicatief, en houdt van interactie met de bouwsector en de bouwprofessionals. 

• Je kan een boodschap niet alleen mondeling, maar ook schriftelijk brengen. 

• Je werkt vlot met verschillende softwaretoepassingen en hebt kennis van databanken.  

• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Engels 

 

Competenties :  

• Creatief en oplossingsgericht   

• Analytisch en gedreven 

• Organisatorisch en pragmatisch 

• Constructief samenwerken 

• Resultaatgericht werken 
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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. Tracimat leidt je intern op en je kan beroep doen op de uitgebreide expertise van 

collega’s.  Naast een boeiende en uitdagende job 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) voor vrijdag 30 april 2021: 

kathleen.brants@tracimat.be 
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