
Functieomschrijving
Je wordt verantwoordelijk voor het verrichten van niet destructief 
onderzoek (penetrant en visueel) van procesinstallaties in de 
voedingsmiddelenindustrie en het rapporteren van de daaruit 
komende bevindingen. Dit doe je zowel zelfstandig als in 
teamverband. De inspecties geven inzage in de hygiënische en 
technische conditie van de installaties van onze opdrachtgevers. 
Wegens de grootte en hoogte van sommige installaties voeren 
wij inspecties deels ook uit met de toepassing van rope 
access/touwtechniek. Voor sommige inspecties met rope 
access verzorg jij de (complexe) rigging. Deze functie vraagt 
daarom nadrukkelijk om een ervaren Irata L2 of L3.

Je rijdt vanuit huis met onze bedrijfsauto en inspectieapparatuur 
naar de opdrachtgever om daar soms alleen, maar meestal met 
collega’s de inspectie(s) uit te voeren. Van de bevindingen maak 
je een digitaal inspectierapport. Je geeft klanten ook advies. Je 
bent vooral werkzaam in Nederland en af en toe in een regio 
daarbuiten.

Functie-eisen

•  Je bent een ervaren Irata L2 of je hebt L3.
•  Je beschikt bij voorkeur al over NDO kwalificaties PT en/of VT of bent bereid 

die te gaan halen.
• Een opleiding en of werkervaring op minimaal MBO niveau en VCA.
• Je hebt oog voor kwaliteit, techniek en veiligheid.
•  Je bent servicegericht, flexibel, klantvriendelijk, fit en energiek.
•  Geen 9 tot 5 mentaliteit: je werkt af en toe ook in het weekeinde of overnacht 

ter plaatse.
• Bereidheid om af en toe buiten Nederland te werken.
• Je beschikt over rijbewijs B.

Wat bieden wij je?

• Een zeer afwisselende baan met veel vrijheid en zelfstandigheid in een leuk
team.

• Goede salariëring (afhankelijk van je opleiding en ervaring), laptop en tele-
foon.

• Werkgeversbijdrage in pensioen en aanvullende arbeidsongeschiktheids-
verzekering.

• Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling.
•  De mogelijkheid tot het volgen van diverse trainingen en cursussen.

Wie zijn wij?
Bactoforce Benelux BV is gevestigd in Wageningen. Wij zijn onderdeel van het Deense Bactoforce A/S. Met 65 medewerkers en 7 kantoren in 
omringende landen werken we samen aan productveiligheid. Al 25 jaar voeren wij in de voedingsmiddelenindustrie en farmaceutische industrie 
validatie en preventieve hygiënische inspecties uit op tanks, sproeidrogers, warmtewisselaars, pasteurs en leidingen. Met unieke en gepatenteerde 
inspectietechnieken lokaliseren wij mechanische gebreken met onvoldoende hygiëne, residu en biofilm. Om veilig toegang tot bepaalde installaties 
te krijgen passen we rope access toe. Leidingen inspecteren we met onze endoscopen.

Solliciteren
Herken jij jezelf in bovenstaande profielschets? Ben je enthousiast, flexibel, energiek en op zoek naar een uitdagende functie binnen een leuk team? 
Solliciteer dan direct. Je motivatiebrief en cv kun je richten aan Marcel Wilmink benelux@bactoforce.com

Meer over de inhoud van de vacature:
Marcel Wilmink, General Manager Bactoforce Benelux

Telefoon: 0317 708080
E-mail: benelux@bactoforce.com

VACATURE

NDO inspecteur 
met Irata L2 of L3
Wegens de groei van onze organisatie zoeken wij een NDO inspecteur proces-
installaties in de voedingsmiddelenindustrie in bezit van rope acces Irata L2 of L3




