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Binnen Descroes zijn wij op zoek naar een 
 

Assistent-gassingsleider 
Fulltime (40 uur / bediende) 

Standplaats: Merksem 
 
Wie zijn wij? 

Descroes is een Belgisch fumigatiebedrijf, het ontsmetten en behandelen van schepen in de haven van 
Antwerpen is het DNA van ons bedrijf. Vandaag bieden wij bedrijven en particulieren alle diensten en producten 
voor een veilige en gezonde omgeving, vrij van ongedierte en schadelijke gassen. Kortom: een ambitieuze en 
snelgroeiende organisatie op het gebied van fumigaties, gasvrijmetingen en pestcontrole. 
Wil je graag werken in een ploeg die bruist van enthousiasme en waar teamwork één van de kernwaarden is? 
Met mensen die specialist zijn in hun vak en fier zijn op hun werk? Die zich dag in, dag uit 100% willen inzetten 
voor de veiligheid en gezondheid van hun klanten en particulieren. Dan is de job van assistent-gassingsleider iets 
voor jou.  
De functie 
Je maakt deel uit van het team Fumigaties. Jouw takenpakket bestaat uit het assisteren van de gassingsleider in 
het correct en veilig uitvoeren van begassingen van besloten ruimtes. Dit doe je conform de geldende wettelijke 
en bedrijfs-regels alsook de geldende veiligheidsvoorschriften.  
 
Een greep uit jouw takenpakket: 

- Voorbereiding en nazorg fumigaties 
- Intenten van goederen als voorbereiding op klampbegassingen 
- Materiaal op een correcte en veilige manier gebruiken alsook zorgen voor het onderhoud en 

kalibraties van toestellen en machines 
- Respecteren van het preventief onderhoud van toestellen en machines 
- Ondersteuning van de gassingsleider bij het afhandelen van de administratie met betrekking tot de 

fumigaties 
- Melden van mankementen of non-conformiteiten binnen je afdeling 
- Kennis en opvolging van wetgeving  

 
Dit vragen wij van jou 
Wij zoeken iemand die zich thuis voelt in een informele, dynamische omgeving en stressbestendig is. Je vindt het 
een uitdaging om zelfstandig je taken te vervullen, je bent communicatief maar daarnaast ook echte teamplayer. 
Tenslotte deins je niet terug om je handen uit de mouwen te steken, hou je van fysiek werk en voer je je werk 
met volle passie uit.  
 
Bovendien heb/ben je: 

- een sterke voeling met Microsoft Office-pakket 
- bij voorkeur kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen 
- een heftruck- en/of hoogtewerker attest  
- flexibel in uren alsook werk je graag op verschillende locaties  

 
Wij bieden 
Een leuke baan waarin je jezelf kunt ontwikkelen met doorgroeimogelijkheden en een competitief 
salarispakket. Je werkt in een fijn team van professionals in een informele omgeving. Je hebt recht op 20 
wettelijke dagen verlof en 12 Adv-dagen. 

Solliciteren?  
Stuur een motivatiebrief en CV naar hr@descroes.be 

http://www.descroes.be/

