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Avecom (Gent, België) is een innovatieve KMO gefocust op het sturen en optimaliseren van 
microbiële processen. Het bedrijf is 25 jaar geleden ontstaan als spin-out van de Faculteit Bio-
ingenieurswetenschappen (Universiteit Gent).  
 
Avecom ontwikkelt precisiefermentatieprocessen voor de productie van duurzame microbiële 
eiwitten voor toepassing in dierlijke en menselijke voeding. Avecom is daarnaast gespecialiseerd 
in het uitvoeren van onderzoeken en haalbaarheidsstudies in het ruime domein van de 
milieutechnologie (water / bodem / lucht).   
 
De projecten variëren van studies op laboschaal tot grootschalige onderzoeks- en 
ontwikkelingsprojecten.  Daarnaast staan we in voor de opschaling tot industriële productie van 
diverse microbiële eindproducten.  Avecom beschikt hiervoor over eigen, volledig uitgeruste 
laboratoria en diverse pilootopstellingen, waaronder volledig geautomatiseerde fermentoren.   
 
Een aantal van onze innovaties worden ondertussen succesvol gecommercialiseerd. 
 
 
Profiel 

Je hebt een stevige technisch-wetenschappelijke achtergrond (bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur 
of industrieel ingenieur) en je hebt minimaal 5 jaar industriële werkervaring. Je hebt ervaring met 
het ontwerpen van laboschaal opstellingen en het bedrijven van piloottesten. Je kan goed 
overweg met de standaard Office toepassingen. Je communiceert vlot in het Nederlands en het 
Engels en rapporteert zeer nauwgezet.  
 
Je werkt graag in een KMO-omgeving. Je toont een bijzonder grote leerbereidheid en neemt 
initiatief. Je bezit een sterk analytisch en probleemoplossend vermogen. Je bent ondernemend 
en betrouwbaar in het realiseren van je deadlines en het respecteren van de opgelegde 
budgetten.   
 
Je bent enthousiast, proactief, neemt verantwoordelijkheid op en bent stressbestendig.  Je past 
je vlot aan veranderende omstandigheden aan, en bent bereid tot korte internationale 
verplaatsingen. 
 
 
Aanbod 

 Een stimulerende rol in een uitdagende en innovatieve omgeving. 
 Je wordt lid van een dynamisch en ambitieus team. 

 Je zet mee je schouders onder veelzijdige, duurzame projecten. 
 Een voltijds contract van onbepaalde duur. 
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 Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen. 
 Avecom bevindt zich in Wondelgem, dicht bij Gent, en is vlot bereikbaar met de fiets, het 

openbaar vervoer en de auto. 
 

 

Je kan je CV en motivatiebrief doorsturen naar  

Avecom, t.a.v. Kim Windey 

Industrieweg 122 P 

9032 Wondelgem  

 

of naar personeelsdienst@avecom.be. 

 


