
 
 
Gezocht: Analist Microbiologie 

INLEIDING: 

ECCA, goed voor meer dan 100 medewerkers, is een belangrijke speler op het vlak van voeding- en 
leefmilieuanalyses. We hebben meer dan 40 jaar ervaring in chemische, microbiologische en 
biologische analyses. Door onze ervaring kunnen we een heel uitgebreide scope van analyses 
aanbieden aan onze klanten. We hebben een ISO 17025 accreditatie en investeren continu in R&D, 
automatisering en geavanceerde apparatuur. Een persoonlijke service waarbij de klant centraal staat, 
gekoppeld aan wetenschappelijke kwaliteit is sinds jaren de basis van ons succes.  

‘Familiaal, toegankelijk, zelfstandig, gezond en creatief’ zijn dan ook de 5 waarden die wij binnen het 
bedrijf vooropstellen. 

FUNCTIE: 

Je bent verantwoordelijk voor het: 

- uitvoeren van diverse microbiologische analyses op voeding en water. 
- inzetten van voedingsstalen voor tal van microbiologische testen vb. Salmonella, Listeria, 

totaal kiemgetal, enz. 
- inzetten van waterstalen via membraanfiltratie voor tal van microbiologische testen vb. 

totaal kiemgetal, coliformen, enz. 
- uitvoeren van overentingen. 
- inzetten van aanrijkingen. 
- uitvoeren van tellingen en aflezingen en andere microbiologische uitvoeringen. 
- tijdig en correct uitvoeren van de analyses zoals beschreven in de procedures en onder 

toezicht van de teamcoördinator. 
- onderhoud en de ijking van de toestellen en het materiaal  

PROFIEL: 

Je beschikt minimaal over een bachelor diploma in een wetenschappelijke richting. 
Ervaring met het uitvoeren van analysen is een pluspunt, we denken hierbij aan 1-3 jaar ervaring in 
routine analyses microbiologie, maar het is geen vereiste. 
Je bent een enthousiast, flexibel en zelfstandig persoon met gevoel voor verantwoordelijkheid. 
Je hebt zin voor nauwkeurigheid en bent kritisch i.v.m. de bekomen analyseresultaten. 

Je bent flexibel want je werkt volgens een wisselend uurrooster in een roulatiesysteem samen met 
het team: Je doet een combinatie van dagwerk, late ploeg en weekenddiensten. Je hebt alles behalve 
een nine-to-five mentaliteit en werkt samen als team naar de vooropgestelde due dates. 

AANBOD: 

Je komt terecht in een omgeving waarin kwaliteit, kennis en klantgerichtheid centraal staan. We 
dragen collegialiteit hoog in het vaandel en streven naar een continue ontwikkeling van werknemers 
en organisatie. 
 
INTERESSE ?  Bezorg uw CV en motivatiebrief aan Dominique Zaman via HR@ecca.be. 


