Evonik is wereldwijd in meer dan 100 landen
actief. Klanten uit heel verschillende branches
zoals automotive, coatings, cosmetica, plastics en
farma lopen warm voor onze ideeën. Overtuig
jezelf ook op www.evonik.com.
Evonik Silica Belgium bvba is een marktleider in
speciaalchemie bestemd voor diverse sectoren,
zoals voeding en gezondheid. In de vestiging
in Oostende zijn wij gespecialiseerd in silica
additieven voor tandpasta.

#HumanChemistry



Exploring opportunities. Growing together.

Voor onze vestiging in Oostende zoeken wij een (m/v)

operator
Wat je kan verwachten

Na de opleiding start je als reserve operator, waarbij je tewerkgesteld wordt in een vijfdagenweek (vroege-late-nacht).
Bij een effectieve vervanging kom je terecht in volcontinuedienst.
Je staat in voor:
- het sturen en opvolgen van het toegewezen productieproces met aandacht voor veiligheid, milieu (ISO14001)
en kwaliteit (ISO9001/GMP);
- het uitvoeren van de nodige staalnames en analyses van in-proces stalen om kwalitatief goed product te
produceren;
- de ondersteuning aan de procesgroep ter verbetering van het proces en de eindproducten;
- de opvolging van instructies van en rapporteren aan de teamleader en de productieverantwoordelijken;
- de vervanging van collega’s met verlof;
- de ondersteuning van de bedrijfsbrandweer.
Wat je te bieden hebt
-

Diploma: minimum technisch middelbare studies of gelijkwaardig door ervaring.
Je beschikt over een vorkliftattest of bent bereid dit te behalen.
Je bent in staat om zelfstandig een proces te kunnen sturen.
Je werkt nauwkeurig en hebt een hoog veiligheids-, milieu- en kwaliteitsbewustzijn.
Je beschikt over een logisch redeneervermogen.
Je bent communicatievaardig.
Basiskennis van Windows, Word en Excel.

Wat er voor jou inzit
Naast een uitstekend salaris (chemiesector) bieden we je tal van extralegale
voordelen (maaltijdcheques en uitgebreid verzekeringspakket).
Hiernaast krijg je de mogelijkheid om verder te groeien in een technisch
uitdagende omgeving. Je hebt de voordelen van een KMO spirit, deel
uitmakend van een internationale groep.
Interesse?
Mail dan snel je sollicitatiebrief en cv naar thomas.damaschek@evonik.com

Evonik Silica Belgium bvba
Oudenburgsesteenweg 102
8400 Oostende

