
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Voor MCC zoeken wij een: 

 

Teamleider labo 
 

Bij DGZ, MCC en Vivee staat de klant centraal. We ondersteunen hem waar nodig, pakken samen 

mogelijke hindernissen aan en grijpen kansen. DGZ is dé betrouwbare partner van de Vlaamse 

veehouder, MCC is dé betrouwbare partner van de Vlaamse melkveehouder en de zuivelsector. 

Met hun gezamenlijke dochteronderneming Vivee versterken DGZ en MCC hun nauwe 

samenwerking en zetten verdere stappen in de ontwikkeling van hun dienstverlening. 

Een gezonde veestapel behouden, gezonde voeding afleveren en de kwaliteit verzekeren van 

rauwe melk is waar wij met onze klanten dagelijks naar streven. Onze klanten kunnen vertrouwen 

op DGZ, MCC en Vivee als toonaangevende oplossingsgerichte partners met een veelzijdig 

dienstenpakket. En wij zijn trots op onze klanten en hun onschatbare waarde voor de maatschappij. 

 

Wat houdt jouw functie in? 

 

• Je bent verantwoordelijk voor de labowerking met focus op de matrix melk. 

• Je stuurt het team aan van laboranten en administratieve medewerkers.  

• Je onderhoudt een goede communicatie en interactie met je collega teamleiders. 

• Je rapporteert aan de manager. 

• Je beheerst de wetenschappelijke en technische processen, en apparatuur. 

• Je bouwt een netwerk uit in de melkveesector, zuivelsector en onderhoudt de 

communicatie met externen. 

• Je bent mede verantwoordelijk voor de geldende kwaliteitssystemen. 

• Je volgt de wettelijke bepalingen en regelgeving op. 

 

Wie zoeken wij? 

 

• Je hebt een masterdiploma in een wetenschappelijke richting. 

• Je hebt min. 5 jaar ervaring in een leidinggevende rol. Affiniteit met de landbouw- en 

zuivelsector is een pluspunt.  

• Je bent een coachende leidinggevende die inzet op empowerment en accountability bij 

zijn medewerkers. 

• Je hebt ervaring met de meest voorkomende labo technieken. 

• Je hebt ervaring met of grote interesse in onderzoeks- en rapporteringstechnieken, oa. 

LIMS. 

• Je beschikt over kennis inzake de courante software die binnen labo gebruikt wordt. 

 



 

 

 

 

 

 

• Je bent commercieel en flexibel ingesteld, hebt zin voor initiatief en een sterk 

doorzettingsvermogen om tot een positief eindresultaat te komen. 

• Je hebt een proactieve, ondernemende geest en werkt resultaatgericht. 

• Je bent dynamisch, enthousiast, en een teamplayer, die ook zelfstandig kan werken. 

• Je hebt excellente communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. Een 

goede kennis van het Frans en Engels is een pluspunt. 

 

Wat bieden wij jou? 

 

• Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur. 

• Een uitdagende en gevarieerde functie. 

• Je werkt binnen een organisatie met een maatschappelijk relevante opdracht. 

• Je werkt voornamelijk vanuit onze site in Lier. 

• Uiteraard horen bij dit alles een marktconform salaris en diverse extralegale voordelen. 

 

Interesse? 
 

• Spreekt dit alles je aan en kan je niet wachten om bij ons team aan de slag te gaan? Mail 

dan je sollicitatiebrief met cv naar vacatures@mcc-vlaanderen.be. 

• Als je nog vragen hebt over deze functie kan je terecht bij Sofie Missiaen, teamleider 

Personeel en Organisatie, tel. 0495 15 35 77, e-mail sofie.missiaen@mcc-vlaanderen.be 

of bij Thalia Vanblaere, manager Labo, tel 0484 07 95 55, e-mail thalia.vanblaere@mcc-

vlaanderen.be. 

• Wil je nog iets meer weten over MCC of DGZ? Neem dan eens een kijkje op onze websites: 

www.mcc-vlaanderen.be / www.dgz.be. 

mailto:vacatures@mcc-vlaanderen.be
mailto:sofie.missiaen@mcc-vlaanderen.be
http://www.mcc-vlaanderen.be/
http://www.dgz.be/

