Gezocht:
Sr. Process Engineer - fulltime
Sr. Process Engineer gezocht in de regio Botlek. Ben jij thuis in het adviseren, ontwerpen en engineering van
procesinstallaties en/of productielijnen in het snelst groeiende innovatiecentrum in de Botlek?
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:
̶
Als Process Engineer werk je in multidisciplinaire projectteams aan interessante
projecten/innovaties/pilots van diverse opdrachtgevers binnen ons innovatiecentrum.
̶
In samenwerking met andere teamleden ontwerp je complete procesinstallaties en/of onderdelen van
productielijnen. Deze processen variëren van installatieonderdelen tot aan complete pilots. Veelal start
je met het opzetten van capaciteitsberekeningen e.d. en je ontwikkelt dit tot verschillende scenario’s. In
de vervolgstappen worden de processen beschreven in verschillende specificaties, die in combinatie
met de geproduceerde lay-out tekeningen voldoende informatie bevatten om als contractstuk te
kunnen dienen. Kortom een veelomvattende en belangrijke positie binnen het team.
̶
Kenmerkend zijn de vele contacten met de opdrachtgevers en het begeleiden van de processen.
̶
Je bent de drijvende kracht als het gaat om de resultaten op het gebied van veiligheid, kwaliteit,
resultaat en betrouwbaarheid.
̶
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/WO op niveau, Chemische technologie,
Procestechnologie of soortgelijke relevante opleiding;
̶
Heb je een aantal jaar werkervaring op een engineersafdeling, ingenieursbureau of soortgelijke functie.
̶
Heb je goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
̶
Goede communicatieve vaardigheden, sterk oplossend vermogen en resultaatgericht;
̶
Heb je een pragmatische instelling
̶
Typeerbaar als proactieve out-of-the-box denker die zaken ter discussie stelt;
̶
Ervaring in projectmatig werken en het samenwerken met anderen op verschillende
organisatieniveaus;

Verder beschik je over de volgende competenties:
̶
Aansturend
̶
Doel- en resultaatgericht
̶
Sterk communicatief
̶
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!

