Citrique Belge in Tienen is op zoek naar een Projectingenieur (m/v)
Citrique Belge NV produceert sinds 1930 citroenzuur op de site van Tienen. Het bedrijf is één van de
grootste producenten van citroenzuur met ongeveer 10% van de wereldproductie.
Citroenzuur wordt gebruikt als smaakversterker in frisdrank, vruchtensap, snoep, conserven en
gelatineuze producten. Het wordt ook gebruikt als antioxidant in bereide vleeswaren en fruit en
groenten in blik. Bovendien stabiliseert citroenzuur de pH in bruistabletten, conserven, gelatine en
poetsproducten. Het wordt ook gebruikt als bindmiddel in detergenten en het bindt ook met zware
metalen in voedselbereidingen.
Citrique Belge heeft een team van een 300-tal professionals die als opdracht hebben om citroenzuur te
produceren van de beste kwaliteit en dit met unieke productie- en werkprocessen.
Voor ondersteuning van de afdeling Technical Services zijn wij op zoek naar een Projectingenieur (m/v)
die voldoet aan onderstaand profiel:
Voornaamste taken en opdrachten:







Samen met je collega’s (engineeringspool van 7 werknemers) ben je verantwoordelijk voor het
uitwerken en realiseren van de technische projecten;
Voor de aan jou toegewezen projecten sta je in voor de voorbereiding en uitwerking van alle
engineeringstaken. Dit van aanvraag tot oplevering. Dit houdt o.a. in: - opstellen van het
projectdossier - conceptual design - basic design - opmaken van budget en opstellen van
budgetaanvraag - opstellen van een lastenboek - beheren van de projectplanning - in
samenwerking met de technische aankopers de betrokken toestellen en materialen aankopen –
instaan voor de automatisatie, installatie, montage en testing van de installatie – voorzien van
opleiding in het gebruik van de installatie.
Je werkt nauw samen met de productieverantwoordelijken en geeft proactief advies bij
veranderingen van de scope, het budget of de planning;
Je werkt op regelmatige basis samen met externe engineeringspartners en stuurt hen aan.
Bovendien volg jij hen op in hun werkzaamheden;
Bij elk van bovenstaande stappen besteed je de nodige aandacht aan veiligheid. Dit reeds van
bij de opmaak van het projectontwerp. Bovendien draag je de focus voor veilig werken uit aan
alle betrokkenen in het project en controleer jij ook de veiligheid op de werven.

Wij zoeken:
 Een gemotiveerde medewerker met een ingenieursdiploma (bij voorkeur electromechanica)
Ervaring in een gelijkaardige functie binnen de chemische of voedingsindustrie is een plus.
 Je bent autonoom maar ook een team player.
 Je bent een vlotte communicator en hebt ervaring in het aansturen en motiveren van
medewerkers;
 Je bent analytisch ingesteld en kan uw opdrachten/taken goed organiseren en inplannen;
 Je hebt een grote affiniteit met techniek en technologie en een sterke wil om de evolutie
hieromtrent permanent op te volgen;
 Een goede kennis van SAP en MS-Office (voornamelijk Excel) is een vereiste;
 Je spreekt vlot Nederlands en hebt een praktische kennis van Engels en Frans.
Ons aanbod:
Je komt terecht in een voedingsbedrijf met een sterke focus op kwaliteit dat competitief wil blijven op de
wereldmarkt. Je krijgt een veelzijdige functie met verantwoordelijkheid en de opportuniteit om jezelf
verder te ontplooien. Je maakt deel uit van een team van specialisten die met hun motivatie en kennis
het verschil proberen te maken. Hierbovenop bieden wij u een aantrekkelijk salaris aangevuld met een
uitgebreid pakket aan extralegale voordelen.
Interesse?
Stuur dan uw motivatiebrief met uitgebreid CV naar Citrique Belge N.V., Human Resources, Pastorijstraat 249,
3300 Tienen, of bij voorkeur via email naar: HR@citriquebelge.com.

