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STAALINDUSTRIE VERBOND 
 

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? 
Meewerken aan klimaatneutraliteit? 
Belgisch staal - Top in Europa en de wereld! 

 
 

Als overkoepelende federatie behartigt het Staalindustrie Verbond de belangen van de Belgische 
staalindustrie in diverse domeinen. Met meer dan 25.000 directe en indirecte arbeidsplaatsen zijn 
wij een toonaangevende sector binnen de Belgische industrie. Staal vormt een essentieel element 
voor tal van toepassingen en schrijft zich naadloos in in de circulaire economie. 

 
Als sectoroperator beheert het Staalindustrie Verbond, in naam en voor rekening van het NBN, de 
normen voor staalproductie en -verwerking. Binnen verschillende Technische Commissies 
behandelen en bespreken experts normen en normatieve documenten in de verschillende stadia 
van hun ontwikkeling. 
 
Momenteel zijn wij op zoek naar een : 

EXPERT STAALNORMEN (M/V/X) 
- FREELANCE - 

 

TAKEN: 
• Je neemt het volledige beheer van de staalnormen waar. 

• Je bent het contact en aanspreekpunt voor de experten, het NBN en andere stakeholders 
voor alle vragen en aspecten inzake normalisatie. 

• Je beheert en overziet de samenstelling van de diverse normencommissies. 

• Je overziet de administratieve en technische opvolging van de topics en “ballots” op de 
diverse elektronische platformen. 
 

PROFIEL: 
• Je bent communicatief, diplomatisch en nauwgezet. 

• Je beschikt over een uitgebreide technische kennis en bent vertrouwd met staal en/of de 
wereld van normen. Je voelt je thuis binnen een industrie in volle transitie. 

• Je beschikt over een goede talenkennis N, F, E of de bereidheid die uit te breiden. 
 

AANBOD: 
• De functie richt zich in de eerste plaats tot een persoon die op zelfstandige basis een 

aantal uren per week deze opdracht wil opnemen. 

• Uiteraard kunt u meestal van thuis uit werken. 

• Onze kantoren zijn gevestigd op 5 minuten loopafstand van het station Brussel-Centraal. 
 

Zit je nog met vragen? Of is dit voorstel niet helemaal wat je zoekt? 
Contacteer ons, wij bespreken graag mogelijkheden op maat. 
 
Interesse? Contacteer dan philippe.coigne@steelbel.be 
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