
Is deze vacature op jouw lijf geschreven? 

Laat dan vandaag nog van je horen. Mail je CV en motivatiebrief naar jobs@rubiomonocoat.com met de 
vermelding “Administratief Medewerker Labo” en dan hoor je snel van ons. Succes! 

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER LABO 
 
Muylle Facon BV is een dynamisch, jong familiebedrijf in Izegem (West-Vlaanderen). We produceren milieu-
vriendelijke olie voor de afwerking van hout voor zowel interieur- , exterieur- als industriële toepassingen. 
We zijn actief in 82 landen en door onze continue groei zijn we dringend op zoek naar een Administratief 
Medewerker Labo!

Wat we zoeken: 
Een belangrijk deel van deze job bestaat in het opstellen en up-to-date houden van de veiligheidsfiches 
van onze producten. Deze opdracht omvat verschillende aspecten zoals:

 › Actief contact opnemen met grondstofleveranciers om ervoor te zorgen dat we steeds beschikken over 
de meest recente SDS’en en TDS’en van de grondstoffen. 

 › Ingeven van al de gegevens van de grondstoffen in het softwarepakket ExESS.
 › Aan de hand van software (ExESS) de correcte labeling van onze mengsels bepalen.
 › UFI en aangifte bij antigifcentrum codes up-to-date houden.
 › Opvolgen van veranderingen in chemische wetgeving (CLP/ ADR).
 › Up-to-date houden van gegevens in ERP-systeem.
 › Zelf opzetten van een systeem/werkmethode om dit tot een goed einde te brengen.
 › Beantwoorden van vragen van distributeurs/sales/marketing in relatie tot CLP/ADR/Certificaten.

In een latere fase, wanneer het systeem/kennis m.b.t. de SDS’en op punt staat, wordt dit takenpakket aan-
gevuld met andere administratieve labotaken zoals het aanvragen en opvolgen van externe testen/certificaten.

Wie je bent: 
Voor deze functie is een chemische opleiding/voorkennis een troef maar niet noodzakelijk. Zeer vlot over-
weg kunnen met nieuwe software pakketten is wel erg belangrijk. Hoewel er in de opstartfase uiteraard 
opleiding/begeleiding voorzien is, wordt er van je verwacht dat je zeer zelfstanding kan werken. Zo neem je 
indien nodig zelf contact op met softwareleveranciers, grondstofleveranciers, overheidsinstellingen, ... en ga je 
actief op zoek naar correcte informatie. Waar nodig toon je eigen initiatief in de zoektocht naar en het volgen 
van relevante externe opleidingen.

Je beschikt ook over de wil en het vermogen om je te verdiepen in relevante (wet)teksten, bv. “Guidance on 
the Application of the CLP Criteria” (die op zich al meer dan 600 pagina’s telt). 

Wat we bieden:
 › Een afwisselende, fulltime job.
 › Je komt terecht in een jong, dynamisch bedrijf in volle groei.  We bieden je een uitdagende functie aan in 
een leuke werksfeer.


