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Mircon verstrekt expertise aan de landbouwer. We treden op als schakel tussen werkgever, 
exploitant en luchtwasser-installateur. Het hoofddoel van Mircon is om luchtzuiveringsinstallaties te 
omlijsten binnen het wettelijk kader. Onze expertise is niet alleen gericht op onderhoud en 
opvolging, maar we staan landbouwers ook bij met advies over milieu-inspectie en het zoeken naar 
technische oplossingen. Op heden zijn we uitgegroeid tot een sterke, onafhankelijke specialist op 
vlak van het optimaliseren van luchtwassers. Meer info: www.mircon.be 
 
Vanwege ons sterk groeiend klantenbestand zoeken we versterking voor ons team.  
 
 
Functieomschrijving 
Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en uitwerking van opvolgingscontracten op 
luchtzuiveringsinstallaties in de intensieve veehouderij en industrie.  
Je bent de eerste contactpersoon voor alle klanten en plant de halfjaarlijkse bezoeken. 
Hierbij controleer je de administratieve verplichtingen, voer je visuele controles uit, lees je 
parameters af en neem je waterstalen van de installaties. 
Na ontleding van de waterstalen in erkende labo’s sta je in voor het aftoetsen van de 
analysewaarden t.o.v. de technische fiches. Je maakt evaluatieverslagen op waar de analyses, 
actiepunten, enz. in kaart worden gebracht en doet ev. aanbevelingen.  
Je houdt alles nauwgezet bij in ons digitaal opvolgingssysteem en adviseert de klanten bij het 
raadplegen van dit systeem.  
Dit alles voer je in eerste instantie uit in nauwe samenwerking met collega’s. Na een 
opleidingsperiode sta je in voor alle projecten van A tot Z in de regio Antwerpen en Vlaams-Brabant.  
 
 
Profiel  
Je hebt een opleiding landbouw genoten en/of hebt een sterke affiniteit met landbouw. 
Je bent vlot in de omgang, toont zin voor initiatief en kan goed zelfstandig werken.  
Verder ben je een waar organisatietalent en werk je gestructureerd en nauwkeurig.  
Je bent flexibel en vertegenwoordigt ons bedrijf op een deskundige wijze. 
Je bent minstens 2 dagen per week aanwezig in onze kantoren te Staden (hartje West-Vlaanderen).  
 
 
Aanbod  
Mircon biedt je een verantwoordelijke en afwisselende baan. We bieden een aantrekkelijk salaris 
aangevuld met extralegale voordelen zoals bedrijfswagen, GSM en laptop.  
 
 
Interesse?  
Neem dan telefonisch contact op met Hanne Verhulst op het nummer 0468/34.73.74 of mail jouw CV 
naar hvh@cbgroep.be 

http://www.mircon.be/

