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Job description Scientific Expert
DETIC asbl / vzw
DETIC asbl / vzw is de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de producenten en verdelers van
cosmetica, detergenten, onderhoudsproducten, lijmen en mastieken, biociden en aerosolen
(www.detic.be).
DETIC asbl / vzw is een onafhankelijke beroepssectie die nauw samenwerkt met essenscia, de Belgische
federatie van de chemische industrie en van de life sciences vzw.

De diensten van DETIC zijn specifiek gericht op de steun naar bedrijven voor het op de BelgischLuxemburgse markt brengen van eindproducten : cosmetica, wasmiddelen en onderhoudsproducten,
lijmen en mastieken, biociden en producten in spuitbussen.
In deze boeiende en hoogtechnologische omgeving zijn we op korte termijn op zoek naar een
enthousiaste expert om de ploeg van de vereniging te versterken.
Profiel :
- universitair diploma (Master) of van het hoger onderwijs van het lange type met voorkeur voor
wetenschappen, (bio-)ingenieur of gelijkwaardig door ervaring ;
- ervaring en feeling met productbeleid (REACh en CLP-GHS, cosmetica, detergenten,
spuitbussen, verpakking en verpakkingsafval, lijmen, mastieken en aanverwante producten).
Kennis in Toxicologie is een plus ;
- werken in een meertalige context (Moedertaal NL en tweede taal FR + EN of Moedertaal FR en
tweede taal NL + EN) ;
- communicatieve ingesteldheid en computer skills ;
- belangstelling voor Duurzaamheid ;
- team player, luisterbereidheid, flexibel, zin voor initiatief en goed georganiseerd, maar ook
zelfstandig projecten kunnen uitvoeren.
Functie-omschrijving :
- De vragen van de leden met betrekking tot de implementatie van de verschillende bestaande
wetgevingen, met speciale aandacht voor specifieke productwetgevingen (in eerste instantie,
focus op : REACh en CLP-verordeningen, aerosol wetgeving, etc…) ;
- Ad hoc enquêtes bij de leden initiëren, uitvoeren, compileren van de resultaten en opstellen van
verslagen ;
- Deelnemen aan werkgroepen van de vereniging, technische onderwerpen voorstellen tijdens de
zittingen en verslagen opstellen ;
- De informatie beheren op elektronisch materiaal ;
- De informatie van andere Belgische en Europese federaties opvolgen en behandelen; informatie
inzamelen binnen technische werkgroepen; actief deelnemen aan de werkzaamheden van
bepaalde technische werkgroepen buiten DETIC.
Plaats van tewerkstelling : Brussel (1030)
Wij bieden :
- een uitdagende job met afwisseling en toekomstperspectief
- progressieve autonomie in de context van een interactief teamwork
- boeiende contacten met de bedrijfs- en instellingswereld
- een competitief salaris met extralegale voordelen
- een aanbod tot permanente vorming
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