TECHNISCH-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER NUCLEAIRE BEVEILIGING
(M/V)

ORGANISATIEDETAILS
Online op:

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

di 26 november 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-administratief medewerker Nucleaire Beveiliging.

Rue Ravensteinstraat 36
1000 Brussels
België

FUNCTIE

Brussel

Url: http://www.fanc.fgov.be/
U rapporteert rechtstreeks aan het diensthoofd Nucleaire Beveiliging.
U beheert volgende activiteiten:
Beheren en oplossen dossier
Zorgen dat alle aanvragen voorzien worden van een gepast dossier (veiligheidsattest, buitenlandse
machtiging, …) en dat de termijnen voor de doorloop van dossiers opgevolgd worden:
• Aanmaken van dossiers in CIS;
• Ontvankelijkheid van dossiers controleren;
• Complexe dossiers oplossen.
Bedrijven ondersteunen in de correct toepassing van de procedure:
• Aanvragers (Veiligheid Officer’s) te woord staan en hen door de procedure leiden;
• FANC-Werknemers te woord staan en hen helpen met hun aanvragen;
• Onduidelijke aanvragen verder analyseren en de aanvrager een oplossing voorstellen.
Bij al onze betrokken partners de gegevens opvragen, die nodig zijn voor det behandeling van dossiers:
• Opvragen van gegevens bij Federale Politie, Strafregister, Defensie en Staatsveiligheid, teneinde een
veiligheidsverificatie toe te laten.
• Opvragen van extra informatie, op vraag van de expert die een dossier behandelt, of op eigen initiatief;
• Intern statistieken opzoeken aangaande de doorlooptijd van een dossier, antwoorden van partners, …:
Dossiers die geen evaluatie vereisen afsluiten:
• Een volledig dossier controleren op vorm en toegepaste procedure;
• Specifieke dossiers afsluiten;
• Probleemdossiers op vlak van vorm en/of procedure opvolgen en oplossen.
Interne ondersteuning van de dienst
Deelnemen aan en coördineren van interne projecten teneinde bij te dragen tot de goede werking en de
ontwikkeling van de dienst en van het FANC.
• Deelnemen aan dienstvergaderingen en coördinatievergaderingen;
• Deelnemen aan activiteiten van de dienst (ronde tafels, workshops);
• Deelnemen aan transversale projecten van het FANC;
• Deelnemen aan het MGS, waken over de toepasing van het MGS en de interne procedures van de
dienst;
• Deelnemen aan de administratieve permanentie van de screeningsdienst;
• Bijhouden van de administratie van de dienst, gerelateerd aan nucleaire beveiliging.

PROFIEL
U heeft een diploma hoger onderwijs van het korte type (Bachelor) en 3 jaar ervaring;
U heeft een 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 uitdrukken in het Nederlands, het Frans en het Engels zowel schriftelijk als
mondeling.

U heeft basiskennis van het Duits.

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

