PB Gelatins / PB Leiner is een belangrijke speler op het gebied van gelatine productie
en de site in Vilvoorde kan bogen op een succesvolle geschiedenis die al startte in
1880. Sinds 1964 maakt PB Gelatins deel uit van de Tessenderlo Group, een
internationale chemie groep die 5.200 mensen in meer dan 100 locaties tewerkstelt.
Gelatine is binnen de groep een wereldwijd groeiende tak, met productie en verkoopsactiviteiten in alle continenten. De Vilvoorde plant (die zo’n 10.000 ton gelatine / jaar
produceert en 220 medewerkers telt) speelt hierin een echte voortrekkersrol.

Voor het versterken van de projectafdeling in Vilvoorde, kijken wij momenteel uit
naar een:

Electrical, Instrumentation & Automation Project Engineer
(Vilvoorde - full time – m/f)
Functie-omschrijving
ü Je organiseert, plant en controleert de onderhouds- en
investeringsactiviteiten op het gebied van elektriciteit, instrumentatie,
automatisatie en proces controle systemen (De investeringsprogramma’s
belopen momenteel 15 mio € / jaar)
ü Je zorgt ervoor dat dit alles voldoet aan de interne kwaliteitsstandaarden
en dat je de continuïteit van het productieproces kan garanderen.
ü Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van het proces controle
systeem, je bewaakt de standaardisatie ervan en je zorgt voor de nodige
upgrades.
ü Je beheert de inventaris aan spare parts.

ü Je ondersteunt het projectteam, beheert de product informatie, stelt
werkinstructies op en schrijft de programmeermethodologie voor.
ü Je superviseert de aankoop van de proces controle apparatuur en je
evalueert mogelijke make/buy beslissingen.
ü Je volgt de technologische evolutie op de voet en je zorgt voor de
verspreiding van nieuwe kennis in de organisatie.
Profiel
ü Je bent een MSc Engineering, met specialisatie in Elektromechanica,
Automatisatie, Elektronica, ...
ü Je hebt minimaal een drietal jaar professionele ervaring in een industriële
omgeving (liefst in een proces gebonden omgeving, voeding en / of pharma)
ü Je hebt een uitstekende kennis van proces controle systemen en
visualisatie
ü Je hebt ervaring met projectbeheer.
ü Kennis van Nederlands, Frans en Engels is vereist.
Aanbod
PB Gelatins biedt een zeer competitief salarispakket in verhouding met je
professionele kennis en ervaring; en dit alles binnen een dynamische en
internationale omgeving.
Geïnteresseerd?
Je kan je voor min. 80% in dit profiel herkennen? Dan zien wij jouw cv met
vermelding van dit dossiernr.: “1071” graag ASAP tegemoet op e-mail:
info@phd-jobs.net
Dossierbeheerder: Vitaly Pryadka
Web: http://www.phd-jobs.net

