TECHNISCH MEDEWERKER BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID (M/V)

ORGANISATIEDETAILS
Online op:

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle is een instelling van openbaar nut die in 2001 werd

di 3 september 2019

opgericht door de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking, de werknemers
en het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren.

Locatie:

Het Agentschap telt op dit ogenblik ongeveer 160 personeelsleden.

FANC - Federal Agency for Nuclear
Control

Wij zijn op zoek naar een Technisch medewerker Bescherming van de Gezondheid.

Rue Ravensteinstraat 36
1000 Brussels
België

FUNCTIE

Brussel

Url: http://www.fanc.fgov.be/
U rapporteert rechtstreeks aan het diensthoofd Bescherming van de Gezondheid .
U beheert volgende activiteiten:

Dossierbeheerder van farmaceutische firma’s en firma’s die voedingsmiddelen doorstralen (50%)
Ontvangst en verificatie van volledigheid en conformiteit van specifieke types van
vergunningsaanvragen van farmaceutische firma’s en firma’s die voedingsmiddelen doorstralen;
Opvragen van ontbrekende informatie ;
Uitwisselen en verstrekken van informatie omtrent dossiers of aanvraagprocedures;
Externe rapporteringen aan de Europese Commissie verzorgen;
Adviesvragen bij de Hoge Gezondheidsraad voorbereiden en opvolgen;
Elektronisch bijhouden en opvolgen van de dossiers (SharePoint, CRM);
Opstellen van het ontwerp van de beslissingsdocumenten;
Voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van gerichte campagnes;
Opvolgen van tussentijdse rapporteringen van de firma’s;
Opmaken van lijsten, statistieken en rapporten;
Ondersteuning bieden voor inspecties bij deze firma’s.

Technische ondersteuning van de dienst (40%)
Als power-user van de softwareapplicaties die worden gebruikt binnen de dienst technische,
ondersteuning bieden aan de dienst teneinde de werking van de dienst te faciliteren;
Als key-user optreden voor de dienst bij de ontwikkeling en configuratie van nieuwe
softwaretools;
De architectuur van de sharepoint site van de dienst en deelsites voorstellen en uitwerken;
Fouten of vastgelopen dossiers in CRM analyseren en remediëren;
De archieven van de dienst beheren;
Technische, reglementaire en wetenschappelijke informatie opzoeken en beheren.

Regelgeving (10%)
Nationale en internationale wetgeving en richtlijnen opvolgen in de domeinen relevant voor de
functie;
Meewerken aan het herzien van de regelgeving in de domeinen relevant voor de functie.

PROFIEL
U heeft een diploma hoger onderwijs van het korte type (Bachelor) in een wetenschappelijke
richting;
U heeft zeer goede kennis van Microsoft office : Word, Excel, Outlook, CRM en Sharepoint;
U bent Flexibel;
Uw sterke punten zijn administratie, organisatie en opvolging van dossiers;
U bent stressbestendig;
U kan zich vlot zowel schriftelijk als mondeling in het Nederlands, het Frans en het Engels.

AANBOD

Een marktconform loon volgens relevante ervaring. Jaarlijkse evolutie volgens barema;
Maaltijdcheques;
Groepsverzekering (aanvullend pensioen, kapitaal bij overlijden, bijkomende invaliditeitsrente)
volledig ten laste van de werkgever;
Hospitalisatieverzekering volledig ten laste van de werkgever;
Gratis openbaar vervoer woon- werkverkeer;
Telefoonverkeer (mobiel) en internetverbinding ten laste van de werkgever;
Laptop;
Het FANC bevindt zich op 150 meter van het station Brussel-Centraal.

SOLLICITEER NU

