VACTURE PROCES ENGINEER

Vacature, Zwijndrecht
Process Engineer
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.
Sime Darby Oils Zwijndrecht Refinery B.V. (SDO) is een internationale producent van natuurlijke plantaardige
oliën en vetten voor de voedingsmiddelen-, diervoeder- en technische industrie in Europa. Met een traditionele
historie van ruim een eeuw op Nederlandse bodem, werken wij continu aan innovatie en adaptatie m.b.t nieuwe
technologieën, productiewijze en bedrijfsvoering. Om dit succesvol te bewerkstelligen, zijn wij op zoek naar een
Process Engineer voor ons hoofdkantoor en de productielocatie in Zwijndrecht.
Wat ga je als Process Engineer doen?
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
productieproces.
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.
Wat heb jij als Process Engineer in huis?
•
•
•
•
•

Sustainability

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 probleemoplossend vermogen;
Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
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Wat heeft Sime Darby Oils jou te bieden?
Als je impact wilt maken en van zelfstandigheid houdt, kan je in deze rol je hart ophalen: er is volop ruimte voor
je eigen invulling en vrijheid om werkzaamheden en de uitvoering hiervan naar jouw hand te zetten. Ondanks
ondernemingen in 17 landen met meer dan 100.000 werknemers heeft het hoofdkantoor in Zwijndrecht een
bijna huiselijke en niet-corporate sfeer: dit moet bij je passen.
Naast een aantrekkelijk salaris, afhankelijk van kennis en ervaring, kan je rekenen op de voordelen van onze
eigen cao met prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals 30 vakantiedagen, 3 ADV dagen, een
resultaatafhankelijke bonusregeling en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hier horen uiteraard ook alle
standaard zaken bij zoals reiskostenvergoeding en een collectieve ziektekostenverzekering.
Solliciteren?
Is dit 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/2TCxdRW
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