zoekt een
(junior) Procesingenieur
Citrique Belge NV produceert sinds 100 jaar citroenzuur op de site van Tienen en
is één van de grootste citroenzuurproducenten ter wereld. Citroenzuur wordt
gebruikt als smaakversterker, antioxidant, stabilisator en bindmiddel in
voedselbereidingen en andere toepassingen. De site combineert verschillende
productie-eenheden en heeft een heel uitgebreid machinepark. Het bedrijf stelt
een 340-tal medewerkers tewerk.
Als Procesingenieur in de afdeling Fermentatie ben je verantwoordelijk voor het coördineren van de opvolging en
bijsturing van het productieproces. De functie omvat het ontwikkelen van verbetervoorstellen binnen het
fermentatieproces op niveau van de grondstoffen, de technologie en de schimmelstam. Ook ben je verantwoordelijk
voor het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van industriële en laboratoriumfermentatieproeven.

Voornaamste verantwoordelijkheden:
•

Evalueren van nieuwe grondstoffen, additieven en potentiële productiestammen, … aan de hand van
fermentatieproeven in het proeflabo alsook via industriële testen;

•
•

Het opvolgen en bijsturen van de (bio-)chemische en fysische procesparameters;
Het ontwikkelen en verbeteren van tools voor een efficiëntere procesondersteuning (vb. SPC);

•

Verbetervoorstellen m.b.t. het productieproces en de technische installatie formuleren, plannen, budgetteren
en implementeren in productie fermentatie;

•

Instaan voor de kwaliteitscontrole binnen de afdeling fermentatie (staat van de apparatuur, voorschriften en
instructies, toezicht op de toepassing ervan);

•

Ondersteuning geven aan de Procescoördinator Fermentatie inzake productieplanning, externe audits en de
maandelijkse inventaris.

Uw profiel:
•

een masterdiploma in de Industriële Wetenschappen, Bio-ingenieur of Burgerlijk ingenieur;

•
•

oog voor continue verbeteringen en efficiëntieverhogingen;
een hoog analytisch vermogen voor complexe problemen;

•
•

goede organisatorische en communicatieve vaardigheden;
zelfgemotiveerd, kritisch ingesteld en innovatief;

•
•

gedreven, een doorzetter, nauwkeurig en perfectionistisch;
flexibel ingesteld en houdt van een uitdaging;

•
•

een goede kennis van het Nederlands en het Engels;
vertrouwd zijn met MS Office-toepassingen. Idealiter kennis van SAP;

•
•

bij voorkeur ervaring in de procesindustrie met fermentatieprocessen;
bij voorkeur reeds ervaring in het aansturen van medewerkers;

•

bij voorkeur een goede kennis van statistische procescontrole.

Ons aanbod:
Filevrij werken in een bedrijf met aandacht voor milieu, veiligheid en innovatie. Een correct salaris aangevuld met een
uitgebreid pakket aan extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering met ambulante kosten
en tandzorgen, groepsverzekering, wachtpolis, eindejaarspremie, winkelkortingen, etc. Werken in een bedrijf met
aandacht voor teambuildings & ontspanningsmogelijkheden tijdens de pauze zoals yoga, middagwandelingen, pingpong- & kickertafels, etc.
Word jij onze nieuwe collega?
Mail je motivatiebrief met uitgebreid CV naar HR@citriquebelge.com of stuur dit naar Citrique Belge N.V., Human
Resources, Pastorijstraat 249, 3300 Tienen.

