Vacature
Process Engineer

Process Engineer, Zwijndrecht
Wil jij in het hart van een internationale marktleider werken? Als Process Engineer ben jij een hele belangrijke spil in
onze fabriek en zorg jij ervoor dat de fabriek zich continue verbetert.
Een van de belangrijkste functies in de fabriek
Als Process Engineer ben je verantwoordelijk voor het optimaliseren van onze productieprocessen. Hiernaast draag
je zorg voor het verbeteren van ontwerp- en productieprocessen voor de gehele locatie. In de functie van Process
Engineer zal je worden uitgedaagd om je te focussen op het verbeterprogramma van het bestaande productieontwerp en -proces.
Binnen deze processen vertaal je een verscheidenheid aan vraagstukken naar vooruitstrevende oplossingen.
Reguliere productieprocessen analyseer je vanuit verschillende invalshoeken, en je signaleert en benoemt hier
verbeterkansen en -potentieel. Als Process Engineer werk je in een multidisciplinair projectteam, waarbij jij
procestechnologische ondersteuning en advies biedt.

Een Process Engineer met een missie, dit heb jij:
•
•
•
•
•

WO opleiding (MSc) Chemische Technologie of gelijkwaardig
Passie voor het verbeteren van processen
5 tot 10 jaar relevante werkervaring binnen de procesindustrie is een must
Sterke analytische vaardigheden en probleem oplossend vermogen
Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Werken bij Sime Darby Unimills staat voor:
✓
✓
✓
✓
✓

Een open en vriendelijke cultuur waar directheid wordt gewaardeerd
Veiligheid en trots zijn op onze bijdrage aan duurzame voedingsmiddelen
Een platte organisatie met weinig hiërarchie en kleine teams
Zeggen waar het op staat omdat we houden van ons werk
Ruimte voor jouw inbreng en een grote kans op doorgroeien

Duurzame toekomst
Sime Darby Unimills is altijd op zoek naar getalenteerde mensen die vooruit willen en onze familie bestaat inmiddels
uit meer dan 100.000 mensen. In onze fabriek in Zwijndrecht ontwikkelen we innovatieve en duurzame ingrediënten
voor de mooiste klanten uit onze food-, feed- en techbusiness. We maken deel uit van de Maleisische multinational
Sime Darby Plantation, een wereldwijd opererende marktleider met een aantal eigen plantages en
productiefaciliteiten. Na meer dan 100 jaar hebben we ondernemingen in 17 landen.
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We willen onze klanten het beste bieden op olie- & vettengebied en willen jou het beste bieden op werkgebied.
Jouw talent wordt gezien en we bieden je de ruimte om je te ontplooien. Dit doen we o.a. met:
•
•
•
•

Een aantrekkelijk salaris doordat we onze eigen cao hebben
Goede arbeidsvoorwaarden, zoals 30 vakantiedagen, 3 ADV dagen, een bonusregeling en een aantrekkelijk
pensioen
Een vast contract in het vooruitzicht na een jaarcontract
Extra’s die jouw werkend leven makkelijker maken, zoals een reiskostenvergoeding, fietsenplan en
collectieve ziektekostenverzekering

Een functie die je uitdaagt en je verder helpt ontwikkelen?
We leren jou en jouw (technische) vaardigheden graag kennen. Stuur ons je motivatie en cv via de volgende link:
https://bit.ly/2SmqSt7

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

