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Binnen Descroes zijn wij op zoek naar een 
 

Senior Gasmeetdeskundige 
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 gasmeetdeskundige iets 
voor jou.  
 
De functie 
Je maakt deel uit van het team Gasmetingen. Jouw takenpakket bestaat uit drie grote blokken en het 
voornaamste doel van jouw functie is de veiligheid en gezondheid garanderen van onze klanten en hun 
medewerkers en het voortouw nemen in de groei van dit departement.  
 
Uitbouw team gasvrijmetingen 
Dit team staat in de startblokken en door de mooie en gestage groei van Descroes zijn we op zoek naar die 
medewerker die mee dit departement verder wil uitbouwen zowel op vlak van werkmethodes, nieuwe en 
innovatieve technieken, procedures en veiligheid. Ook deins je er niet voor terug om jezelf constant bij te 
scholen, de trends en evoluties op te volgen zowel naar werkmethodes als op wetgevend vlak en deze te delen 
met jouw collega’s alsook te implementeren. Je bruist van ideeën, neemt hierin initiatief en stelt feilloos de 
nodige actieplannen op.  

Gasvrijmetingen op containers 
Jij zal samen met jouw collega de gasvrijmetingen (op vraag van de douane of klant) uitvoeren van containers 
zodat deze vrij van schadelijke gassen kunnen vrijgegeven worden. Bovendien zal je ook de certificaten moeten 
opmaken met jouw vaststellingen en desgevallend een werkbaar advies/veiligheidsdossier opstellen en 
uitschrijven. Je zal deze metingen o.a. uitvoeren op de grensinspectieposten van linker-, rechteroever alsook 
andere locaties. 

Gasvrijmetingen op bulkschepen 
De cargoschepen die bulk geladen zijn moeten gecontroleerd worden op giftige gassen. Alvorens het luik van 
het cargoschip te openen, neem jij een staal dat geanalyseerd wordt. Op die manier kunnen we de risico’s voor 
onze klant inventariseren, beheersen alsook het gepaste advies verschaffen zodat onze klant ieders veiligheid 
kan garanderen. Deze werkwijze kan voor elk schip op elk moment maar jij zal de gasvrijmetingen in de week 
voor jouw rekening nemen. 
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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, probleemoplossend te werken en analytisch te werken aan 
nieuwe processen. Daarnaast heb je verantwoordelijkheidszin, ben je besluitvaardig en draag je veiligheid hoog 
in het vaandel.  
 
Bovendien vragen wij: 

- master-niveau (Chemie, Project Management, Burgerlijk of Industrieel ingenieur) 
- chemische achtergrond, kennis van gevaarlijke en toxische stoffen is een plus 
- ervaring in faciliteren en uiteenzetten van projecten d.w.z. je weet het hoofd koel te houden en het 

overzicht te bewaren aangezien jij een geboren (project)leider bent.   
- een goede beheersing van het Nederlands (Frans en Engels is een plus) 
- bij voorkeur kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen 
- flexibel zijn in uren alsook graag op verschillende locaties werken 
- graag fysiek werk doen 

 
 
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 
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