
Gezocht: 
 

 

Junior Chemisch Technoloog - fulltime 

Chemisch Technoloog gezocht in de regio Botlek. Beschik jij over een analytisch inzicht en weet je hoe een 
laboratoriumexperiment wordt omgezet naar een grootschalig industrieel productieproces? Ja? Wil je in het 
snelst groeiende innovatiecentrum in de Botlek komen werken?  
 
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden: 

̶ De chemisch technoloog richt zich op het ontwerp en onderhoud van industriële chemische processen. 
̶ Je moet in het klein kunnen denken, maar dit ook om kunnen zetten naar het groot. 
̶ Je zoekt de veiligste en meest economische oplossing voor deze processen. 
̶ De chemisch technoloog analyseert en ontwerpt nieuwe en technologische processen. 
̶ Onderzoeken hoe chemische processen beter, sneller en schoner kunnen worden. 
̶ Ontwikkelt nieuwe producten en ontwerpt instrumentarium en machinerie waarmee de producten op 

grote schaal geproduceerd kunnen worden. 
̶ Samen met het Plant One Rotterdam team draag je bij met jouw specifieke kennis en ervaring aan de 

ontwikkeling van deze ambitieuze afdeling. 
 
Functie-eisen 
Om goede invulling te kunnen geven aan deze rol: 

̶ Beschik je over een afgeronde opleiding HBO, Chemische technologie. 
̶ Heb je goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
̶ Heb je een heldere en duidelijke manier van communiceren, een sterk oplossend vermogen en ben je 

resultaatgericht; 
̶ Heb je een pragmatische instelling.  
̶ Ervaring in projectmatig werken en het samenwerken met anderen op verschillende 

organisatieniveaus; 
 

 
Verder beschik je over de volgende competenties: 

̶ Analytisch 
̶ Doel- en resultaatgericht 
̶ Sterk communicatief 
̶ Pragmatisch 
̶ Flexibel 
̶ Accuraat 
̶ Klantvriendelijk en klantgericht 
̶ Initiatiefrijk 
̶ Stressbestendig 

 
Wij bieden je elke dag volop uitdaging aan in een compact en betrokken team, met een informele collegiale 
sfeer, doorgroeimogelijkheden, reiskostenvergoeding. 
 
Wil jij onze nieuwe collega worden? Wil je graag komen werken bij een innoverend bedrijf als Plant One 
Rotterdam? Stuur dan je motivatiebrief met je CV naar sollicitatie@plantone-rotterdam.nl  
 
N.B.: Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs! 
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