
 
 

TEAMLEADER MILIEUTECHNOLOGIE 
 
 
WAT DOEN WE EN WIE ZIJN WE? 
 
We verstrekken sinds 2013 expertise aan landbouw en industrie omtrent 
luchtzuiveringsinstallaties in Vlaanderen: onderhoud, opvolging, advies 
milieu-inspectie én zoeken naar technische oplossingen.  
Onze missie: luchtwassers in perfecte staat.  
Ons team bestaat heden uit zaakvoerder Annemie en milieutechnici 
Jonathan en Justine.  
Meer info: www.mircon.be 
 
 
 
WE ZOEKEN VERSTERKING OMDAT 
 

• DE VRAAG NAAR MILIEUTECHNISCHE EXPERTISE TOENEEMT 

De overheid legt alsmaar meer regels vast omtrent milieumaatregelen. 
Het recentste stikstofarrest maakt duidelijk dat er nog vele doelen 
bereikt moeten worden. Luchtwassers zorgen voor verwijdering van 
geur- en stofhinder naar de buren, waardoor ze ook een 
maatschappelijk rol hebben verworven.  
 

• OPLOSSINGEN COMPLEXER WORDEN  

De milieutechnische oplossingen zijn steeds meer op maat. De 
complexiteit neemt hierdoor toe en onze expertise wordt een noodzaak 
in het kader van een duurzame werking bij onze klanten. 
 

• WE NOOD HEBBEN AAN EEN COÖRDINERENDE COLLEGA 

De laatste jaren is niet alleen ons klantenbestand exponentieel 
gegroeid, maar ook de verantwoordelijkheden en verwachtingen. We 
missen op heden een man of vrouw die het geheel van alle taken 
overziet. De interne werking en bijhorende processen kunnen 
doeltreffender afgestemd worden.  

http://www.mircon.be/


 
 

TEAMLEADER MILIEUTECHNOLOGIE 
 
 
JOUW TAKENPAKKET 
 
Als rechterhand zaakvoerder word je een interne spilfiguur die garant zal 
staan voor optimalisatie van onze projecten en alsook de interne werking. 
 
• COÖRDINATIE PLANNING EN ORGANISATIE HALFJAARLIJKSE 

BEZOEKEN 

Jouw collega’s milieutechnici brengen de toestand en de werking van 
de luchtwasinstallaties in kaart door halfjaarlijkse plaatsbezoeken. Dit 
doen ze door stalen en luchtmetingen uit te voeren en ook door de 
werking van de parameters te toetsen aan de fungerende wetgeving en 
de eisen van de fabrikant. Jij staat hen bij met raad en daad voor 
efficiënte uitvoering en organisatie. 
 

• UITWERKEN ONDERHOUD OP MAAT BIJ OPSTART 

Sommige luchtwassers wijken of van de standaard of vragen om 
uiteenlopende redenen meer aandacht. Je gaat hiervoor een 
‘onderhoud op maat’ uitwerken. Dit door het uitschrijven van 
procedures, ev. aanbevelingen voor productie, technische fiches en 
handleidingen op te maken of aan te passen.   

 
• OPTIMALISATIE WERKING MILIEUTECHNISCHE INSTALLATIES 

Naast een expertenbezoek op locatie is Mircon ook betrokken bij 
nieuwe ontwikkelingen om de stabiele werking van de 
milieutechnische installaties te bevorderen. Het elektronisch 
monitoringsysteem, bij vele installaties al aanwezig, zal de komende 
jaren steeds meer aan belang winnen. Jij denkt mee na over 
optimalisatie van verschillende systemen: biologisch, chemisch en 
meertraps industrieel. Hiervoor kan je ook rekenen op samenwerking 
met technisch geschoolde luchtwasbouwers. 
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MIRCON WIL JOU ALS NIEUWE COLLEGA OMDAT JE 
 
• affiniteit hebt met de landbouwwereld 
• door jouw ervaring de nodige maturiteit hebt om een team te leiden 
• zin hebt een impactvolle rol te bekleden vanaf dag 1 
• analytisch denkt en graag bezig met optimaliseren van processen 
• beschikt over een helikopterview: je houdt overzicht over het geheel én 

de details van de projecten 
• enkel tevreden bent met het beste: efficiëntie, kwaliteit en veiligheid, 

daar ga jij samen met ons team helemaal voor 
 
 
 
JIJ WIL BIJ MIRCON KOMEN WERKEN OMDAT JE 
 
• een salarispakket op maat met extralegale voordelen wel kan smaken 
• kan helpen bijdragen aan een beter milieu voor mens en dier 
• liever medewerker 4 in een bedrijf bent dan nummer 237 
• aangetrokken bent tot een professionele maar toch persoonlijke 

omgeving  
• houdt van open communicatie waar er plaats is voor zowel ernst als 

humor 
• innovatie hoog in het vaandel draagt 
 
 
 
OVERTUIGD?  
 
Contacteer Hanne Verhulst: 
hvh@cbgroep.be, 0468/34.73.74  

mailto:hvh@cbgroep.be

