
Ben jij uit het juiste hout gesneden?

Laat dan vandaag nog van je horen. Mail je CV en motivatiebrief naar hr@rubiomonocoat.com met de vermelding 
“Quality Control Medewerker (Labo)” en dan hoor je snel van ons. Succes! 

QUALITY CONTROL MEDEWERKER (LABO)
 
Zin om te werken in een jonge multinational met familiaal karakter in volle ontwikkeling? Klaar om leuke 
collega’s te leren kennen en mee te zorgen voor een aangename groepssfeer? Dan is het ecologische Rubio 
Monocoat in Izegem (West-Vlaanderen) een goede keuze!

We produceren milieuvriendelijke oliën voor houtbescherming en -kleuring voor binnen, buiten en 
industrie. We zijn 100% “made in Belgium” en naast ons hoofdkantoor in Izegem zijn we actief in 82 
landen. Daarnaast worden in de bouwafdeling (Muylle Facon) coatings, waterdichtingsproducten, kits en an-
dere bouwchemische producten geproduceerd. Wegens een personeelswijziging zijn we momenteel op zoek 
naar een QC Medewerker Labo om mee te stappen in ons succesverhaal!

Functieomschrijving
In eerste instantie ben je verantwoordelijk voor de QC-controle van de bouwafdeling. Het betreft hier voor-
namelijk de uitvoering van viscositeitsmetingen. Deze taak neemt ca. 70% van je tijd in beslag.

De overige 30% van je tijd voer je labotesten uit m.b.t. klantenvragen, klachtenonderzoek en assisteer je bij 
R&D-projecten.

Deze functie laat zeker voldoende ruimte over voor het nemen van initiatieven zoals het verbeteren van QC 
controles en QC procedures.

Jouw profiel
 › Voor deze functie heb je idealiter een diploma van bachelor chemie. Ervaring als QC medewerker is een 

troef maar geen vereiste.
 › Je bezit een basiskennis van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
 › Je bent vertrouwd met het MS Office pakket.
 › Je kan zelfstandig en nauwkeurig werken.
 › Je bezit de competentie om de bekomen resultaten op een duidelijke manier te rapporteren, zowel intern 
als naar klanten toe.

 › Je hebt zin voor orde en netheid.
 › Je bent hands-on en neemt initiatief.
 › Je bent een teamplayer. 

Wat we bieden
 › Je komt terecht in een stabiel bedrijf in volle groei.
 › Je krijgt een toffe & dynamische job.
 › Je werkt samen met 10 andere enthousiaste en gemotiveerde labomedewerkers. 
 › We bieden een vast contract aan van 39u/week.
 › Je krijgt een marktconform loon aangevuld met maaltijdcheques, 6 dagen ADV, een groeps- en 

hospitalisatieverzekering.


