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19. LABORANT
OOK GENOEMD: Hulplaborant, Junior laborant, Laboratorium assistent, 

Laboratoriumtechnoloog, Laboratoriumtechnicus

Foto via Talentenfabriek 



 Je doet metingen en analyses op materialen en 
producten.

 Jij checkt hiermee de samenstelling of de 
kwaliteit van een product.

 Jij neemt de stalen op een correctie wijze in 
ontvangst, of neemt zelf stalen van de producten 
die je moet controleren.

 Je beschrijft de resultaten van je meting in een 
verslag.

 Je registreert de metingen in je bedrijfsdatabank.

 Je doet het basisonderhoud van de 
meetinstallaties

LOON STARTER

Brutoloon tussen 
€ 2.350 – € 2.615

Extra premie als 
je in shiften werkt

WERKREGELING

Je werkt overdag of 
in shiften. Beide 
zijn mogelijk. Dat 
hangt af van het 
bedrijf waarvoor je 
werkt. 

TAKEN



Wetenschappelijk diploma 
nodig:

Bachelor chemie, biochemie of 
laboratoriumtechnologie

 Zelfstandig kunnen werken.

 Je werkt nauwkeurig en 
gestructureerd.

 Aandacht hebben voor 
hygiëne, milieu, veiligheid 
en kwaliteit.

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 

HEB JE GEEN BACHELOR DIPLOMA?
Je kan je bijscholen tot laborant door een 
bachelor opleiding chemie. Via VDAB kan 
je in bepaalde gevallen deze opleiding 
volgen met behoud van je werkloosheids-
uitkering. 
Heb je een TSO of Se-n-Se in chemische 
procestechnieken? Ook dan kan je als 
hulplaborant of lab support assistent in 
sommige labo’s aan de slag.



WAAR WERK JE?
Je kan ook aan de slag bij labo’s van 
onafhankelijke controlebureaus
zoals Bureau Veritas, AmSpec, SGS, 
Saybolt, Stegmann,  …

Je kan werken bij een chemisch 
of petrochemisch bedrijf. Enkele 
voorbeelden zijn Lanxess, Ineos, 
Evonik, Covestro, BASF, Total, 
ExxonMobil, …

Je vindt een volledig overzicht van 
(petro)chemische bedrijven in de 
haven op de websites van: 
 Port of Antwerp
 We are Chemistry

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES:

Verantwoordelijke labo

Teamverantwoordelijke

We are Chemistry Port of Antwerp



Waar vind je meer info over deze job?

 https://www.vdab.be/beroep/e3665102-d28a-4ee3-86ea-
3be53c9e4015/laborant-industri%C3%ABle-productie

 https://jobsindeindustrie.be/jobtypes

 https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep
=1092

Waar vind je meer info over opleidingen indien je als werkzoekende 
nog extra opleiding nodig hebt?

 Proefproject tijdens schooljaar 2021-2022 (nog niet zeker of dit verder 
verlengd wordt): 
http://www.talentenfabriek.be/opleidingen/hulplaborant

 Professionele bachelor Biomedische laboratoriumtechnologie, via VDAB: 
https://www.vdab.be/diplomaviavdab

MEER INFO

https://www.vdab.be/beroep/e3665102-d28a-4ee3-86ea-3be53c9e4015/laborant-industri%C3%ABle-productie
https://jobsindeindustrie.be/jobtypes
https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep=1092
http://www.talentenfabriek.be/opleidingen/hulplaborant
https://www.vdab.be/diplomaviavdab


Bekijk het volledige overzicht met 
mobiliteitsoplossingen op de website van Port of Antwerp: 

 Waterbus: vaste vaarroute van Hemiksem tot Lillo – opstapplaats onder 
andere aan Steen www.dewaterbus.be

 Fietsbus: gratis fietsbus om de Schelde over te steken ter hoogte van de 
Tijsmans- en Liefkenshoektunnel www.portofantwerp.com/nl/fietsbus

 Pendelbus: Iedereen kan de Pendelbus reserveren, op voorwaarde dat het 
bedrijf waar je werkt, is aangesloten. Zowel op linkeroever als op 
rechterover zijn er verschillende routes, van Sint-Niklaas, Beveren, Kallo, 
Merksem, … http://www.pendelbushaven.be/routes.html

MOBILITEIT

Hoe geraak je in de haven?

http://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-werkverkeer
http://www.dewaterbus.be/
https://www.portofantwerp.com/nl/fietsbus
http://www.pendelbushaven.be/routes.html


 Bedrijfsbus – i-Bus: Werknemers (ook uitzendkrachten en jobstudenten) 
van Covestro, Evonik, Ineos, Lanxess, Bayer en Inovyn kunnen met de i-
Bus van en naar het werk pendelen. http://www.i-bus.be/

 Andere bedrijven, zoals BASF, Total en ExxonMobil voorzien ook collectief 
vervoer voor hun werknemers. Vraag het aan het bedrijf of interimkantoor 
waar je wil solliciteren: biedt jouw toekomstige werkgever collectief vervoer 
aan? Rijdt er een bus bij jou in de buurt?

 Carpoolplatform: https://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-
werkverkeer#collectiefvervoer

MOBILITEIT

Hoe geraak je in de haven? (deel 2)

http://www.i-bus.be/
https://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-werkverkeer#collectiefvervoer
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