
 

 

 

ResourceFull is op zoek naar een gemotiveerde collega om het team te 

ondersteunen in de grootste uitdaging van onze tijd: klimaatverandering. 

Het bedrijf: 

Bij ResourceFull werken we er hard aan om duurzame beton technologieën op de markt te brengen. 

ResourceFull is een groeiende startup met expertise in de opwaardering van metallurgische en 

mijnbouw afval/bijproducten in bouwtoepassingen. Dit doen we door deze stromen om te zetten in 

mineralen die geschikt zijn voor de productie van de volgende generatie beton. Door een 

cementalternatief aan te bieden op basis van het gebruik van secundaire stromen, elimineren we de 

afhankelijkheid van primaire grondstoffen en bieden we een veel ecologischer alternatief aan de 

bouwsector.  

We zijn een team, maar ook een familie die groot droomt, snel itereert en streeft naar een groenere 

toekomst.  

Functie: labo medewerker 

Jij wordt het nieuwe gezicht van ons betonlaboratorium in Houthalen. Je gaat fysiek werk verrichten, 

vuil worden in het lab, maar helpt ons ook op locatie met onze klanten en houdt de inventaris bij. Wij 

kunnen je beloven dat je als onderdeel van deze compacte startup een uitdagende en gevarieerde 

functie hebt, maar bovenal zul je een steeds groeiende liefde voor beton ontwikkelen. 

De mix van werk omvat: 

• Praktisch labo werk met cement, zand en beton 

• Voorbereiding van materialen (drogen, wegen …) 

• Correcte voorbereiding en beproeving van mortel/beton volgens internationale normen 

• Bindertesten en beproeving van fysische eigenschappen 

• Lab beheer 

• Sterkte- en duurzaamheidstesten 

• Analyse van resultaten en rapportering 

• Hulp bij laboratoriumbeheer 

• Ontwikkeling van nieuwe producten/materialen 

• Implementatie in het veld 

 

  



Het profiel naar waar we zoeken: 

        Essentieel        Wenselijk 

Kwalificatie, 
kennis en 
ervaring 

• Kennis van bouwmaterialen 

• Bachelor in relevant gebied 

• Diploma in chemie of beton 

• Kennis van cementgebonden materiaal 

• Kennis van alkali geactiveerd materiaal 

• Ervaring in labo omgeving 

Vaardigheden • Presentatie- en 
spreekvaardigheid in het Engels 

• Teamspeler en teambuilder 

• Zelf-motiverend 

• Presentatie- en spreekvaardigheid in 
het Nederlands 

• Beslisser 

Persoonlijke 
attributen 

• Rijbewijs 

• Goal getter 

• Passie voor innovatie 

 

 

Wat we je bieden: 

Je krijgt de kans om mee te werken aan meerdere internationale onderzoeksprogramma’s en in 

contact te komen met universiteiten en bedrijven over de hele wereld die mee voorop lopen in ons 

vakgebied. 

Je ontwikkelt een grondige kennis van alkali geactiveerde materialen en aanverwanten. Je krijgt de 

kans om de toekomst van nieuwe duurzame, CO2-arme betontechnologieën te helpen vormgeven. Je 

krijgt de kans om een flexibele set vaardigheden op te bouwen met een impact over meerdere 

bedrijfsonderdelen binnen de groei van ResourceFull. Je draagt verantwoordelijkheid, krijgt ruimte om 

te groeien en het vermogen om te werken aan een schema dat past bij je familie, vrienden en 

activiteiten. 

Klinkt goed? 

Contacteer ons via: wouter.crijns@resourcefull.eu  

 

 

mailto:wouter.crijns@resourcefull.eu

