
Imerys transformeert een uniek aanbod van minerale reserves in functie van de beoogde toepassingen (chemische, 
mechanische én thermische weerbaarheid, geleidbaarheid, dekkracht, barrière-effect, etc.), die essentieel zijn 
voor de producten en productieprocessen van haar klanten. Of het nu gaat over minerale componenten, functionele 
additieven, afgewerkte producten of bij het op gang brengen van productie-processen, Imerys’ oplossingen dragen 
steeds bij aan de kwaliteit van een groot aantal toepassingen van consumptiegoederen, industriële apparatuur of 
constructiematerialen.  

Imerys Graphite & Carbon is wereldleider in hoogtechnologische en hoogperformante oplossingen op basis van 
gespecialiseerde grafiet en koolstof met verwerkingsbedrijven in Zwitserland, België, Canada, Japan en China 
evenals een grafietmijn in Canada. Imerys Graphite & Carbon heeft een sterke traditie en geschiedenis als 
koolstofproducent met een eerste fabricage-eenheid die opgericht werd in 1908. Gebruikmakend van een ervaren 
multi-nationaal team van meer dan 430 medewerkers produceert en verkoopt Imerys Graphite & Carbon een grote 
verscheidenheid van synthetische en natuurlijke grafietpoeders, geleidende koolstoffen en op water gebaseerde 
mengsels van constante hoge kwaliteit. Deze hoogperformante minerale specialiteiten hebben Imerys Graphite & 
Carbon een leidende positie opgeleverd in de technische toepassingsgebieden zoals mobiele energie, ‘engineering’ 
producten, additieven voor polymeren, smeermiddelen of metallurgische en vuurvaste producten.  

 
Ter versterking van het team in Willebroek, kijken we momenteel uit naar een:  

Junior Project Engineer 
(Willebroek – full time – m/f) 

Functie-omschrijving  
  Je staat in voor het uitwerken, opvolgen en up to date houden van projecten. Hierin word je bijgestaan door de 
Technical Manager en de Senior Project Engineers  
  Je wordt nauw betrokken bij de optimalisatie en uitbreiding van het productie-apparaat  

  Je detecteert de noden van de productie en werkt samen met hen verbeterings-voorstellen uit  

  Je begeleidt de op het terrein aanwezige contractors  

Profiel  
  Je beschikt over een master diploma engineering (mechanica of electromechanica) of je hebt door ervaring 
gelijkwaardigheid bereikt  
  Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin en een hoog veiligheidsbewustzijn  

  Je valt op door je opgedane technische kennis, je nauwgezette aanpak, je teamgeest en je creatieve en 
probleemoplossende aanpak  

  Kennis van kleppen, piping en mechanical design is een sterk pluspunt  

  Je hebt een eerste werkervaring, bij voorkeur als project engineer in de chemische of procesindustrie  
  Je bent Nederlandstalig en je hebt een goede kennis van Frans en Engels  

Geïnteresseerd?  
Je kan je voor min. 80% in dit profiel herkennen? Dan zien wij jouw cv met vermelding van dit dossiernr.: “1043” 
graag ASAP tegemoet op e-mail: info@phd-jobs.net 
Web: http://www.phd-jobs.net 
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