BioMCN B.V. is wereldwijd de eerste organisatie die hoogwaardige bio-methanol, een tweede
generatie biobrandstof, in industriële hoeveelheden produceert en verkoopt. De ambitie is om in
de toekomst de output van bio-methanol te verhogen om daarmee een bijdrage te leveren aan
het verder vermijden van het gebruik van fossiele grondstoffen. BioMCN is onderdeel van de OCI
groep en werkt hierbinnen als zelfstandige entiteit. Voor uitbreiding van onze organisatie zijn wij
op zoek naar een:

Procestechnoloog
Fulltime
De functie
Als procestechnoloog:









Ondersteun je daar waar nodig de afdeling Productie bij de dagelijkse operatie van de
fabrieken en bepaal en beheer je de proces condities;
Kom je zelf met verbeter- en optimalisatiemogelijkheden in het productieproces en werk
je voorstellen uit;
Participeer je in diverse project- en verbeterteams;
Neem je deel aan HAZOP studies, ATS sessies, werkgroepen, etc.;
Hou je de technologische kennis en ontwikkelingen binnen BioMCN op niveau;
Onderhoud je contacten met relevante technologische en engineering consultants en
andere dienstverleners;
Verleen je marktondersteuning en technische service aan klanten;
Beheer je de specificaties voor grond- en hulpstoffen en producten.

De functie-eisen
Als procestechnoloog:






Heb je een afgeronde opleiding op HBO/WO-niveau in de richting chemische
procestechnologie;
Heb je bij voorkeur meerdere jaren werkervaring in een chemie omgeving;
Heb je een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
Ben je creatief, innovatief, flexibel en heb je een hands-on mentaliteit;
Ben je een teamspeler met verantwoordelijkheidsgevoel.

Wat bieden wij
Een uitdagende werkomgeving waarin kwaliteit, flexibiliteit en professionaliteit voorop staan en je
een grote mate van vrijheid, professionele zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling zult
ervaren. In deze mooie functie krijg je de ruimte om je eigen ideeën vorm te geven en een
belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze organisatie. BioMCN kent een prettig
werkklimaat en uitstekende arbeidsvoorwaarden.
Interesse? Spreekt de functie van Procestechnoloog je aan en denk je een bijdrage te kunnen
leveren aan het succes van onze organisatie? Solliciteer dan voor 16 september 2019. Meer
informatie kun je verkrijgen door te bellen met Paul Compagne, COO (tel 06-12862215). Je CV en
korte motivatie ontvangen wij graag via sollicitatie@biomcn.eu.
Commerciële acquisitie en aanbiedingen naar aanleiding van deze vacature worden niet op prijs
gesteld.

