
 

 ANPCB - PC218 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Hulplaborant (m/v) Functiereeks : Kwaliteit 

Functiecode : 07.03.01  

Datum : 24/09/2009  

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Diensthoofd Labo 
Vaktechnische chef:  Analist labo 
Onder : geen. 
 

Doel van de 
functie 

 Controleren van de kwaliteit van grond- en hulpstoffen, fabricageprocessen en 
eindproduct, teneinde de kwaliteit van de producten te bewaken. 

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Verrichten van standaardanalyses op productmonsters volgens nauwkeurige 
voorschriften. 

 Uitvoeren van dagelijkse controle/metingen van lopende producties. 
 Uitvoeren van diverse ondersteunde werkzaamheden. 

 

Sociale 
interactie 

 Signaleren van afwijkingen aan het diensthoofd en/of Analist labo.  Opstellen van 
verslagen a.d.h.v. de analyseresultaten.  Uitwisselen van informatie met collega’s 
(hulp)laboranten. 

 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Bedienen van PC.  Bedienen en instellen van laboratoriumapparatuur. 
 

 kantoorsoftware database specialistische en 
bedrijfseigen software 

basis x x x 
diepgaand    
professioneel    

 
 Nauwlettend verrichten van standaardanalyses. Zorgvuldig registreren van de 

analyseresultaten. 
 



 
 Verantwoordelijkheden 07.03.01

 . Kerntaken 
 

 Verrichten van standaardanalyses op productmonsters volgens nauwkeurige voorschriften, zodanig dat 
tijdig correcte analyseresultaten bekomen worden.  Hiertoe o.m.: 

 . voorbereiden van productmonsters volgens opgelegde normen;   
. instellen van de benodigde apparatuur en instrumenten; 
. uitvoeren van standaardanalyses, mits naleving van de voorgeschreven werkmethoden; 
. vergelijken van de resultaten met voorgeschreven normen en signaleren van afwijkingen aan het 

diensthoofd en/of Analist labo; 
. ingeven van analyseresultaten in het PC-systeem. 
 

 Uitvoeren van dagelijkse controle/metingen van lopende producties, teneinde de kwaliteit van de 
fabricageprocessen te bewaken.  Dit houdt ondermeer in: 
. verrichten van dagelijkse in-process controles; 
. op de hoogte stellen van de productieleiding bij  problemen/afwijkingen;  geven van aanbevelingen ter 

correctie van het productieproces of herstel van fouten; 
. goed- of afkeuren van grondstoffen, halffabrikaten of eindproducten;  
. blokkeren van producten indien nodig; invullen van de benodigde formulieren en rapporteren aan het 

diensthoofd; vrijgeven van geblokkeerde producten op vraag van het diensthoofd. 
 

 Uitvoeren van diverse ondersteunde werkzaamheden, zoals: 
. uitvoeren van specifieke analyses, in opdracht van het diensthoofd en/of Analist labo; 
. opstellen van rapporten; 
. onderhouden van de analyseapparatuur; 
. bijhouden van de voorraad hulpstoffen.  

 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Eenzijdige houding (staan) bij uitvoering van de werkzaamheden. 

 
 Hinder van storende geuren. 

 
 Kans op letsel bij werken met agressieve stoffen. 

 

 


