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Gerlinde De Meulenaer
Talent Acquisition Manager
3M

Contact: Gerlinde De Meulenaer, Talent Acquisition Manager, 
gdemeulenaer1@mmm.com, +32 (0)3 250 75 90
Begeleiding van masterproeven: Ja  
Stageplaatsen beschikbaar: Ja

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
3M?

3M, Minnesota Mining & Manufacturing, is een 
Amerikaanse multinational met vestigingen 
wereldwijd. In België hebben we een chemische 
fabriek en R&D faciliteiten in Zwijndrecht en 
een sales & marketing organisatie in Diegem. 
We produceren zowel basischemicaliën 
als gespecialiseerde chemicaliën. De 
basischemicaliën verwerken we binnen andere 
3M vestigingen tot diverse eindproducten, de 
gespecialiseerde chemicaliën vormen meestal 
de basis voor eindproducten bij onze klanten.

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?

We zijn steeds op zoek naar procesoperators voor 
de bediening van onze installaties. Daarnaast 
hebben we nood aan diverse technici met 
een opleiding in elektromechanica, meet- en 
regeltechniek, proceschemie en elektronica. Ook 
ingenieurs met verschillende specialisaties en 
masters en doctors in de scheikunde kunnen bij 
ons aan de slag.

Heb je tips voor wie bij 
3M aan de slag wil?

Ben je iemand die graag de handen uit de mouwen 
steekt, initiatief neemt, goed kan samenwerken 
maar ook zelfstandig kan opereren, dan ben je 
bij ons aan het juiste adres. Naast de technische 
kennis voor de functie die je wil uitoefenen, is het 
zich kunnen vinden in die cultuur van doeners 
van groot belang. Bereidheid om te leren en 
uitdagingen aan te gaan, kenmerkt ons.

Wat maakt 3M tot een leuke en interessante 
werkplek?

De vestigingen in België maken deel uit van een 
groter internationaal bedrijf maar tegelijkertijd 
heerst er een open en sociale sfeer. Je krijgt 
volop kans om je te ontwikkelen, bij te leren 
en je carrière in eigen hand te nemen. 3M biedt 
een boeiende werkomgeving die continu in 
beweging is en waar innovatie, diversiteit en 
klantgerichtheid in onze cultuur zit.

“Een ‘can do’ attitude 
en leerbereidheid zijn 

je troeven”.
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Anne Saveyn
Director HR HQ/Benelux
AGFA-GEVAERT

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
Agfa-Gevaert?

De Agfa-Gevaert Groep ontwikkelt, produceert 
en verdeelt een uitgebreid portfolio van 
beeldvorming systemen, workflows  en IT-
oplossingen, voornamelijk voor de printing 
industrie, de gezondheidssector en ook voor 
specifieke hi tech industrieën. Het aanbod 
bestaat enerzijds uit klassieke op film gebaseerde 
producten. Anderzijds richt de businessgroep 
zich op veelbelovende groeimarkten met 
innovatieve oplossingen. Deze portfolio omvat 
geleidende polymeren, synthetische papieren, 
printed electronics en hernieuwbare energie 
oplossingen die meer en meer door de markt 
gewaardeerd worden.     

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?                           

Wij zoeken vandaag vooral technische profielen 
zoals procesoperatoren, laboranten, ingenieurs 
(burgerlijk en industrieel) en IT-profielen. 
Daarnaast kijken we naar ruimere studieniveaus 
zoals middelbaar, bachelor, master of Phd. Als 
hoofdkwartier van een multinational zetten we 
mensen in zowel binnen productie, applicatie 

als R&D. We zoeken talent met een goed 
analytisch vermogen, dat zich graag verder blijft 
ontwikkelen.

Heb je tips voor wie bij Agfa-Gevaert aan de 
slag wil?

Zelf initiatief nemen kan en moet. We verwachten 
van jou dat je een positief-kritische houding 
aanneemt en veel energie aan de dag legt. 
Mensen met diverse achtergrond en diploma 
krijgen hier kansen. Onze werkvloer is een 
weerspiegeling van de maatschappij. 

Wat maakt Agfa-Gevaert tot een leuke en 
interessante werkplek?

Er is heel veel kennis aanwezig. Je kan hier 
veel leren. In combinatie met de ruimte die je 
krijgt, is het een interessante werkplek waar 
je kan werken met innovatieve producten. Als 
hoofdkwartier van een internationaal bedrijf 
bieden we de mogelijkheid om internationale 
contacten te leggen en door te stromen in de 
organisatie. Zo kan je meewerken aan de verdere 
ontwikkeling van het bedrijf.

“We zoeken talent met 
een goed analytisch 
vermogen, dat zich 
graag verder blijft 

ontwikkelen”.

Contact: 
Arbeiders: Naoufal Anahnah, naoufal.anahnah@agfa.com; Liesanne Marannes, 
HR Manager, Liesanne.marannes@agfa.com
Bediende & kader: Anita Bartova, Global Head of Acquisition Lead, anita.
bartova@agfa.com; Deborah Nuyts, Talent Acquisition Expert, deborah.nuyts@
agfa.com; Liesanne Marannes, HR Manager, liesanne.marannes@agfa.com; 
Kathleen Aps, Talent Acquisition Advisor, Kathleen.aps@agfa.com
Begeleiding van masterproeven: ja
Stageplaatsen beschikbaar: ja 
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Bruno Baetens
HR Business Partner
AJI BIO-PHARMA

Bruno Baetens, HR Business Partner, bruno.baetens@
eu.ajibio-pharma.com 
Begeleiding van masterproeven? Bespreekbaar
Stageplaatsen in het bedrijf beschikbaar? Bespreekbaar

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
Aji Bio-Pharma-Team?

Toonaangevend bedrijf binnen de productie 
van fijnchemicalieën voor de farmaceutische 
industrie. De Belgische sites in België (te Balen 
& Wetteren) zijn gericht op proces- en analytische 
ontwikkeling ter ondersteuning van de productie 
van small molecule API’s en intermediairen.

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?

Chemische Procesoperatoren, Productie Shift 
Supervisors, diverse Ingenieursprofielen (binnen 
Productie, Maintenance, Quality,…)

Heb je tips voor wie bij Aji Bio-Pharma-Team 
aan de slag wil?

Bij Ajinomoto Bio-Pharma Services is het onze 
missie om de gezondheid van de mensheid te 
helpen verbeteren. We zijn dan ook trots om te 
weten dat onze inspanningen talloze patiënten 

helpen door een toonaangevende, betrouwbare 
en innovatieve partner te zijn voor onze klanten en 
onze medewerkers. 
Wie samen met ons hieraan wil meewerken is 
meer dan welkom!

Wat maakt Aji Bio-Pharma-Team tot een 
leuke en interessante werkplek?

No-nonsens werkomgeving waarbij de werknemer 
(en zijn carrière) centraal staat (zie ook testimonials 
op onze jobwebsite).

“I am convinced that nothing 
we do is more important 

than hiring and developing 
people. At the end of the day 

you bet on people, not on 
strategies.”

Josephine Cafmeyer
R&D en ondersteuning
Anorel

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
Anorel?

Anorel (Anorganische Elementen) is sinds 20 jaar 
producent en toeleverancier van meststoffen voor 
de land- en tuinbouw. Tot het gamma behoren 
wateroplosbare meststoffen, plantversterkers, 
organische en organo-minerale meststoffen, 
alsook NPK-meststoffen op maat. Binnen de 
Benelux werkt Anorel nauw samen met zowel de 
groothandel als met de tuinders. Ook buiten de 
Benelux is Anorel actief in meer dan 40 landen, 
verspreid over vijf continenten. Daarnaast werkt 
Anorel permanent aan de optimalisatie van de 
producten door het uitvoeren van R&D activiteiten 
en wordt er sterk ingezet op de ontwikkeling van 
nieuwe meststoffen en innovatieve concepten 
binnen de landbouw. Een actueel voorbeeld 
hiervan is een nieuw project waarbij Anorel 
onderzoek doet naar de ontwikkeling van een 
duurzame, herwonnen meststof.

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?                           

Momenteel hebben wij één vacature openstaan 
voor ‘maintenance & facility manager. (techni-
sche achtergrond mechanica, elektriciteit, au-
tomatisatie, veiligheid) in de regio Sint Niklaas. 
Daarnaast zoeken wij over het algemeen naar 

bio-ingenieurs voor pro-
ductontwikkeling en technische ondersteuning 
van collega’s, alsook verkopers voor ons pro-
ductgamma met een achtergrond in chemie en 
biologie in de regio Hove (Antwerpen).

Heb je tips voor wie bij Anorel aan de slag 
wil?

Voor Anorel is flexibiliteit heel belangrijk. Wij zijn 
ervan overtuigd dat de beste teams bestaan uit 
individuen die met plezier inspringen voor elkaar 
en breed inzetbaar zijn. Daarvoor is flexibiliteit 
van de werknemer en goede communicatie (team 
players) tussen de werknemers cruciaal. Hierbij 
komt dat je op deze manier ook erg veel kan bij-
leren uit verschillende vakgebieden en het totale 
plaatje niet uit het oog verliest.

Wat maakt Anorel tot een leuke en 
interessante werkplek?

Anorel is een dynamisch, jong bedrijf dat zoveel 
mogelijk logge procedures uit de weg gaat waar 
werknemer en klant voordeel uit halen. Anorel is 
steeds opzoek naar nieuwe uitdagingen om mee 
te zijn met de tijd en durft daarvoor risico’s te 
nemen. 

“De beste teams bestaan 
uit individuen die met 

plezier inspringen 
voor elkaar en breed 

inzetbaar zijn”.

Contact: Josephine Cafmeyer, R&D en technische 
ondersteuning, 0473 18 05 28, josephine@anorel.net
Begeleiding van masterproeven: ja
Stageplaatsen beschikbaar: ja
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Marianne Blijweert
HR Specialist
Ashland Specialties Belgium

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
Ashland Specialties Belgium?

Ashland Specialties Belgium is een dochterbedrijf 
van Ashland Inc., een internationale producent 
van specialty chemicals met productieplants 
over de hele wereld. De site in Doel is een 
belangrijke chemische productieplant 
van methylcellulose, een bindmiddel met 
onnoemelijk veel toepassingen. Dit wordt door de 
klanten gebruikt als additief in de bouw, voeding, 
farma en personal care industrie.

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?                           

We zijn op zoek naar VIP’s: Veelzijdige 
Interessante Persoonlijkheden met voornamelijk 
technische kennis. Concreet betekent dit dat 
onze focus ligt op ingenieursprofielen (zowel 
project als proces) maar ook andere technische 
profielen uit de afstudeerrichtingen mechanica, 
elektromechanica, ... zowel op Bachelor als A2-
niveau.

Heb je tips voor wie bij Ashland Specialties 
Belgium aan de slag wil?

Kom zeker goed voorbereid naar een sollicitatie-
gesprek. Weet wat je juist wil doen en waar je 
naartoe wil. Toon zin voor initiatief en proactivi-
teit, maar blijf vooral jezelf.

Wat maakt Ashland Specialties Belgium tot 
een leuke en interessante werkplek?

Ashland Specialties Belgium heeft een familiale 
cultuur in een multinationale omgeving, 
waardoor het de voordelen van zowel grote als 
kleine bedrijven combineert.

Het biedt zijn werknemers een grote vorm van 
flexibiliteit en dit op sociaal, economisch en 
functioneel vlak. Dit samen met een zeer goede 
work-life balans maakt dat het verloop bijzonder 
klein is.

“De juiste persoon op 
de juiste plaats”

Contact: Marianne Blijweert, HR Specialist, 
mblijweert@ashland.com, +32 3 730 02 31
Begeleiding van masterproeven: Ja, beperkt en na 
overleg 
Stageplaatsen beschikbaar: Ja

Katja Leten
Recruitment & selection 
BASF

Contact: Katja Leten, Recruitment & selection,
rekrutering@basf.com, +32 (0)3 561 28 11
Begeleiding masterproeven: ja
Stageplaatsen beschikbaar: ja

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
BASF?

Met ruim 50 installaties is BASF Antwerpen 
het grootste geïntegreerde chemische 
productiecentrum van België. We produceren 
zowel basischemicaliën als gespecialiseerde 
chemicaliën: voorproducten die door onze klanten 
verder verwerkt worden in de meest diverse 
eindproducten – van autozetels over beton tot 
shampoo en luiers. De site in Antwerpen legt zich 
uitsluitend toe op productie. R&D, marketing enz. 
gebeuren in onze hoofdvestiging in het Duitse 
Ludwigshafen. 

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?                      

We zijn regelmatig  op zoek naar procesoperatoren 
die mee aan het roer staan van onze installaties. 
Daarnaast zijn technici, bijvoorbeeld met 
een opleiding elektromechanica of meet- en 
regeltechniek, veelgevraagd. Tot slot hebben 
we vaak vacatures voor ingenieurs met diverse 
achtergronden, dus zeker niet alleen chemisch 
ingenieurs.

Heb je tips voor wie bij BASF aan de slag 
wil?

Informeer je over BASF voor je solliciteert en 
denk grondig na over je motivatie. Wij komen 
graag te weten waarom je voor BASF zou kiezen 
en of er een match is tussen jouw verwachtingen 
en onze teams. Daarnaast leren we je persoon-
lijkheid, studies, ervaringen en interesses ken-
nen tijdens een gesprek. Voor leerlingen of stu-
denten kan een stage bij BASF een interessante 
opstap zijn naar een job. 

Wat maakt BASF tot een leuke en 
interessante werkplek?

BASF is een groot internationaal bedrijf waar 
tegelijkertijd een open sfeer heerst. Voor 
technisch uitdagende jobs ben je bij ons aan 
het juiste adres. Het is een werkomgeving 
in beweging: investeringsprojecten, 
installatiewijzigingen, procesverbeteringen,... Er 
valt altijd iets nieuws te leren!
We geloven in het belang van samenwerking 
waarbij talent elkaar versterkt: één plus één is 
meer dan twee. Bovendien krijg je volop de kans 
om je te ontwikkelen, bij te leren en je carrière 
vorm te geven.

“Bij BASF is één plus 
één meer dan twee.”
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Katrien Mertens
Talent Acquisition
BAYER

Contact: Katrien Mertens, Talent Acquisition Partner, 
katrien.mertens.ext@bayer.com 
Begeleiding van masterproeven: ja  
Stageplaatsen beschikbaar: ja

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
Bayer?

Bayer is een innoverende onderneming van 
wereldformaat met een geschiedenis van meer 
dan 150 jaar en kerncompetenties op het gebied 
van gezondheidszorg en landbouw. We zijn steeds 
op zoek naar verbetering en vernieuwing, zowel 
voor producten als voor processen. We handelen 
duurzaam, ethisch en sociaal verantwoord, waarbij 
we rekening houden met milieu en omgeving. 
Bayer Agriculture Antwerpen telt ongeveer 
750 medewerkers. Er worden door 5 productie-
eenheden chemicaliën geproduceerd. De 
eigendom van deze productie-eenheden behoort 
toe aan Bayer, Eastman, Flexis en Henkel. Alle 
vaste personeelsleden die op de Antwerpse site 
werken, hebben een Bayer-statuut.

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?

In Antwerpen hebben we niet alleen productie-
eenheden maar ook allerlei ondersteunende 
diensten. Naast technische profielen, zoals 
procesoperatoren, mechaniekers, meet- en 
regeltechniekers en ingeniuers, hebben we 
regelmatig o.m. administratieve, boekhoudkundige 
en logistieke profielen nodig.

Heb je tips voor wie bij 
Bayer aan de slag wil?

Doe je tijdens het sollicitatieproces niet anders 
voor dan je bent: authenticiteit is enorm belangrijk 
om de juiste match te vinden tussen jou en je 
toekomstige job. 

Wat maakt Bayer tot een leuke en 
interessante werkplek?

Er is een aangename no-nonsense cultuur 
met open communicatie op alle niveaus en 
ruimte voor sociale contacten. Er zijn talrijke 
doorgroeimogelijkheden, maar je moet je kansen 
zelf grijpen. We bieden intern veel trainingen en 
opleidingen aan: als mensen zich voortdurend 
blijven ontwikkelen, draagt dat bij tot een positieve 
ontwikkeling van het bedrijf als geheel.

“Een voortdurende 
ontwikkeling – van de 

medewerkers én van het 
bedrijf als geheel – is de 

sleutel tot succes.”

Karolien Vercauteren & Joke Tielens
Talent Acquisition Specialist
BOREALIS

Contact: Karolien Vercauteren, Talent Acquisition Specialist Kallo/
Antwerp/Mechelen,  karolien.vercauteren@borealisgroup.com, 
+32 (0)472 46 62 03, 
Joke Tielens – Talent Acquisition Specialist Beringen/Geleen, 
joke.tielens@borealisgroup.com, +32 (0) 476 55 05 44, 
Begeleiding van masterproeven: op aanvraag
Stageplaatsen beschikbaar: ja

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
Borealis?

Borealis is een van ‘s werelds toonaangevende le-
veranciers van geavanceerde en circulaire polyole-
finenoplossingen, alsook Europees marktleider in 
basischemicaliën, meststoffen en de mechanische 
recyclage van plastics. In België zijn er 3 productiesi-
tes (Beringen, Kallo en Zwijndrecht) en een service-
center in Mechelen. In Kallo is er een dehydrogena-
tiefabriek en eenpolypropyleenfabriek. Daarenboven 
is er gestart met 
de bouw van een tweede dehydrogentatiefabriek.
De site in Zwijndrecht produceert low density
polyethyleen en beschikt over een
compoundingfabriek. De site in Beringen telt twee
polypropyleenfabrieken en een compoundingfabriek.
De verschillende producten vinden hun toepassing in 
de automotive sector, energie, consumer products, 
medische producten, enz.

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?

Wij zoeken verschillende technische profielen binnen 
productie en onderhoud (zoals procesoperators, 
techniekers en ingenieurs). 
Voor de nieuwe dehydrogenatiefabriek die in Kallo
wordt gebouwd, zijn we nog specifiek op zoek naar 
onderhoudstechniekers, een unieke kans!

Heb je tips voor wie bij Borealis aan de slag wil?

De beste tip die we je kunnen geven is gewoon je-
zelf zijn én blijven. We verwelkomen met plezier 
ambassadeurs van Borealis met een open mind en 
gedreven ingesteldheid.   We hebben graag dat zowel 
jong talent als ervaren profielen zich bij ons thuis 
voelen.   We zorgen voor elkaar want veiligheid is de 
topprioriteit.  Wil je deel uit maken van de Borealis 
familie dan kan je een “job alert” instellen via onze 
carrièrewebsite om op de hoogte te blijven van onze 
vacatures.

Wat maakt Borealis tot een leuke en 
interessante werkplek?

Wat meteen opvalt als je door het bedrijf loopt, is de 
open cultuur met weinig hiërarchie. Iedereen kan en 
mag zichzelf zijn. Respect vinden we als een van onze 
vier kernwaarden dan ook zeer belangrijk. Technische 
kennis is een startpunt, maar we hechten ook veel 
belang aan attitude en persoonlijkheid. We zetten 
sterk in op sustainability en veiligheid. We blijven 
investeren in de toekomst en ook in jou als onze 
medewerker mét de nodige ruimte voor opleidingen 
en (internationale) carrièremogelijkheden.

“Technische vaardigheden 
zijn belangrijk, maar 

attitude brengt je zoveel 
verder.”
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Ann Verheyden
EA HR Manager
Chevron Philips Chemical

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
Chevron Philips Chemical?

Chevron Phillips Chemical (CPChem) produceert 
op verantwoorde en veilige wijze producten die 
de wereld nodig heeft, biedt verrijkende carrières 
en creëert aandeelhouderswaarde omdat we om 
elkaar, onze klanten en onze gemeenschappen 
geven. Dit vertaalt zich ook in onze slogan: Per-
formance by Design, Caring by Choice.
In Tessenderlo produceren wij organische zwa-
vel verbindingen en in Beringen synthetische 
smeermiddelen (PAO). Beide specialiteiten 
zijn gericht op het stimuleren van innovatie en 
duurzaamheid. Via ons hoofdkantoor in Diegem 
verkopen wij Polymeren, Specialty Chemicals, 
synthetische smeermiddelen, Aromaten en Dril-
ling Specialties.

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?                           

Wij zoeken enthousiaste kandidaten die willen 
werken in een internationaal bedrijf met fami-
liale sfeer. Openstaande vacatures zijn onder 
andere: Process Operator, Maintenance Planner, 
Maintenance Technician, QC Lab Technician, 
Electricity & Instrumentation Technician en Engi-
neer (Mechanical, Process, Mechanical Integrity, 
E&I). 

Heb je tips voor wie bij Chevron Philips Che-
mical aan de slag wil?

CPChem is een bedrijf met diepgewortelde waar-
den. We verbeteren voortdurend onze program-
ma’s en beschikken zo over de juiste mensen 
op de juiste plaats om innovatieve en duurzame 
oplossingen te vinden. We rekenen hiervoor 
sterk op onze werknemers en stimuleren daarom 
persoonlijke groei via trainingen en projecten. 
We bieden individuele kansen binnen een sterke 
inclusieve bedrijfscultuur en zijn steeds op zoek 
naar de beste talenten die onze doelen in veilig-
heid, ICARE (inclusie, coöperatie, accountability, 
respect, elke dag), welzijn, innovatie en continue 
groei mee ondersteunen

Wat maakt Chevron Philips Chemical tot 
een leuke en interessante werkplek?

Bij CPChem werk je samen met gemotiveerde en 
professionele collega’s en draag je zelf dagelijks 
bij aan het succes van je team en de continue 
groei van ons bedrijf. We zijn een bedrijf waar 
diversiteit van onze medewerkers, klanten en 
gemeenschappen centraal staat aangezien 
mensen de belangrijkste bijdrage leveren.

“Performance by 
Design, Caring by 

Choice”
Contact: Ann Verheyden, EA HR Manager, BEOVRAJRJOBS@
cpchem.com
Begeleiding van masterproeven: Ja  
Stageplaatsen beschikbaar: Ja

Greet Aerts
Head of HR Benelux
COVESTRO

(kies in de ‘global job search’ voor België en Antwerpen)
Contact: Greet Aerts, Head of HR Benelux, 
werken@covestro.com, + 32 (0)3 540 39 74
Begeleiding masterproeven: ja
Stageplaatsen beschikbaar: ja

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
Covestro?

Wij zijn Covestro, een van ’s werelds grootste 
polymeerproducenten. In onze productievestiging 
in de Antwerpse haven maken we (met ca. 900 
medewerkers) de transparante hightech-kunststof 
polycarbonaat. Die wordt o.a. gebruikt in auto’s, 
robots en je gsm, maar ook in de bouwwereld – een 
voorbeeld is het dak van het station van Antwerpen. 
Verder produceren we hier de ingrediënten voor 
hoogwaardig polyurethaanschuim, dat je o.a. 
in woningisolatie, in matrassen en autozetels 
terugvindt.

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?

We zoeken vooral procesoperatoren die  het 
productieproces sturen en de correcte werking 
van onze installaties bewaken. We kijken 
hiervoor voornamelijk uit naar bachelors chemie, 
procestechnieken of elektromechanica, maar ook 
technische profielen met een specialisatiejaar 
chemische procestechnieken. Daarnaast zoeken 
we regelmatig masters in engineering voor 
projecten of voor technisch ondersteunende 
functies in productie.

Heb je tips voor wie bij 
Covestro aan de slag wil?

Naast technische bagage zijn de juiste 
ingesteldheid en gedrevenheid om mee te werken 
aan de toekomst van Covestro essentieel. Een 
diploma is een goede basis, maar is ook slechts 
het begin. Covestro investeert in jouw opleiding en 
verwacht van jou dat je bereid bent om te blijven 
bijleren.

Wat maakt Covestro tot een leuke en 
interessante werkplek?

Covestro is al bijna 60 jaar een belangrijke 
producent van hoogwaardige materialen in de 
haven van Antwerpen. En de toekomst ziet er 
veelbelovend uit! Wij breiden momenteel onze 
anilinecapaciteit uit met een nieuwe productie-
eenheid en bouwen een extra productielijn voor 
een gloednieuwe polycarbonaatkwaliteit. En dat 
creëert jobkansen! 

Beschik jij over een gezonde dosis nieuwsgierigheid 
en ondernemerszin? Kom dan zeker eens langs. Bij 
Covestro word je immers niet aangeworven voor 
een job, maar voor een loopbaan: je krijgt hier 
volop ontwikkelingskansen!

“Bij Covestro word je niet 
aangeworven voor een job, 
maar voor een loopbaan.”
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1514
Ann Verhoeven
HR Manager 
EUROCHEM

Contact: Erik Vande Weijer, Talent & Recruitment, 
erik.vande-weijer@eurochem.be 
Begeleiding van masterproeven: ja   
Stageplaatsen beschikbaar: ja

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
EuroChem?

EuroChem Antwerpen telt ongeveer 400 
werknemers en is actief in de productie van 
minerale meststoffen. Het bedrijf is ontstaan vanuit 
BASF, dat in 2012 dit deel van haar activiteiten 
verkocht aan de internationale EuroChem-groep 
met hoofdkantoor in Zug (Zwitserland). Binnen 
haar branche is EuroChem nummer vijf van 
de wereld, met ongeveer 26.000 werknemers. 
EuroChem is een niet-beursgenoteerd bedrijf dat 
streeft naar duurzaamheid door de ontwikkeling 
en productie van steeds betere en efficiëntere 
meststoffen met een zo laag mogelijke impact op 
het milieu.

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?

We zoeken o.m. procesoperatoren maar ook 
medewerkers voor onze ondersteunende diensten, 
ingenieursprofielen enz. We zoeken zeker niet 
alleen mensen met een chemisch profiel, maar ook 
bijvoorbeeld met een opleiding (elektro)mechanica 
voor onze expanderende onderhoudsafdeling.

Heb je tips voor wie bij 
EuroChem aan de slag 
wil?

Ben je enthousiast, sociaal en leerbereid? Dan heb 
je een perfecte fit met onze organisatie! Een aantal 
tips om je eerste gesprek vlot te laten verlopen: 
een duidelijke structuur in je CV helpt je om met 
ons in dialoog te gaan. Wij worden vrolijk van 
voorbereide sollicitanten dus zoek al een aantal 
zaken op voorhand op. Blijf jezelf, ook voor jou 
moet het een match zijn!

Wat maakt EuroChem tot een leuke en 
interessante werkplek?

Wij hebben de stabiliteit en de structuur van een 
grote onderneming, maar tegelijkertijd heeft onze 
Antwerpse vestiging behoorlijk wat autonomie 
en beslissingsbevoegdheid. Er zijn heel wat 
doorgroeimogelijkheden en kansen voor wie zijn 
talenten ten volle wil benutten.

“Een job binnen de 
chemische sector is niet 

het eindpunt van je studie, 
maar het begin van je 

loopbaan.”

Kristof Heyselberghs
Talent Acquisition Manager
EVONIK

Contact: Kristof Heyselberghs, Talent Acquisition 
Manager, kristof.heyselberghs@evonik.com, 
+32 (0)3 560 35 99
Begeleiding van masterproeven: ja  
Stageplaatsen beschikbaar: ja

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
Evonik?

Evonik produceert additieven die andere 
industrieën gebruiken om hun producten beter 
en duurzamer te maken. Het gaat om heel 
diverse sectoren: voeding, farmaceutica, verf 
enz. Een voorbeeld van een door ons ontwikkeld 
bestanddeel is het essentiële aminozuur 
Methionine, dat vooral in mengvoederbedrijven 
wordt gebruikt om vee sneller te doen groeien. 
Hierdoor moeten dieren minder voeding krijgen 
en zal er ook minder mest geproduceerd worden, 
wat goed is voor het milieu. 

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?          

We zoeken vooral technische profielen – in 
de eerste plaats procesoperatoren – uit de 
afstudeerrichting elektro, meet- en regel, 
chemie, mechanica, elektromechanica, lassen… 
Het kan gaan om diverse studieniveaus 
(middelbaar, bachelor, master…).

Heb je tips voor wie bij 
Evonik aan de slag wil?

Kandidaten moeten een 
voldoende sterke technische basis hebben, door 
een diploma en/of door relevante ervaring. Daar-
naast zijn leervermogen, zin voor initiatief en 
teamspirit erg belangrijk. 

Wat maakt Evonik tot een leuke en 
interessante werkplek?

Het is een hoogtechnologische, uitdagende 
werkomgeving. Wie zich wil ontwikkelen en zijn 
kennis wil verruimen, komt hier zeker aan zijn 
trekken. We bieden ook heel wat mogelijkheden 
om binnen het bedrijf door te groeien en jezelf te 
ontplooien. 

“Een sterke technische 
basis én de wil om 

bij te leren: daarmee 
begint het.”
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1716
Geert Ducastel
Manufacturing Human Resources Manager
EXXONMOBIL

Contact:  Annemie Halsberghe, +32 (0)3 790 43 42 
Stageplaatsen beschikbaar:  ja
Begeleiding masterproeven: ja

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
ExxonMobil?

De vestigingen van de Antwerpse Manufacturing 
Sites van ExxonMobil in België (Zwijndrecht 
en Meerhout) maken deel uit van ExxonMobil 
Corporation, een van de grootste petrochemische 
onderneming in de wereld.   ExxonMobil Chemical is 
gespecialiseerd in het vervaardigen van chemische 
bouwstenen voor de kunststoffenindustrie en 
gebruikt daarvoor grondstoffen van ExxonMobils 
raffinaderijen of eigen chemische fabrieken.  
Polyethyleen is daar een voorbeeld van.

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?

We zijn op zoek naar gemotiveerde, leergierige 
masters of bachelors of houders van een A2 
diploma met sterke relevante werkervaring, in 
elektromechanica, mechanica, elektriciteit & 
chemie.  

Heb je tips voor wie bij 
ExxonMobil aan de slag 
wil?

Bereid je zorgvuldig voor op een interview.  Hoe 
korter de CV, hoe beter. Gebruik jouw cv om te 
focussen op prestaties en kwalificaties. Weet 
goed voor welke functie je solliciteert en toon 
je interesse en motivatie.  Tracht voorbeelden 
van (werk) situaties te gebruiken.  Kan je je 
persoonlijke eigenschappen & werk punten 
opsommen?  Benadruk het resultaat van het werk 
of de projecten waaraan je deelnam. Welke invloed 
oefende je uit?  Bereid enkele vragen voor, die je op 
het einde van het gesprek kan stellen. 

Wat maakt ExxonMobil tot een leuke en 
interessante werkplek?

Veiligheid, gezondheid, ontwikkeling van 
medewerkers, flexibele werkregelingen en fijne 
arbeidsvoorwaarden vormen de basis van een 
mooie loopbaan.

“ Wees jezelf, open 
en oprecht.”

Jeroen Van De Vyver
HR Business Partner
FUJIFILM Electronic Materials

Contact: Jeroen Van De Vyver, HR Business Partner, 
jeroen.vandevyver@fujifilm.com, 
+32 (0)3 250 06 78
Begeleiding van masterproeven: Ja  
Stageplaatsen beschikbaar: Ja

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
FujiFilm?

FUJIFILM Electronic Materials maakt deel uit van de 
FUJIFILM groep, een sterk groeiend globaal bedrijf, 
voornamelijk bekend van zijn film- en fotografische 
producten, maar met een brede portfolio van snel 
groeiende hoogtechnologische businesses. Eén 
daarvan is onze Electronic Materials divisie met een 
productie-, applicatie- en ontwikkelingscentrum 
in Zwijndrecht. Wij leveren een breed gamma 
aan fijnchemicaliën en polymeren aan micro- 
en nano-elektronica producenten wereldwijd.

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?

FUJIFILM Electronic Materials is een 
hoogtechnologische omgeving met de focus op 
kwaliteit en innovatie. Wij zijn steeds op zoek naar 
collega’s die deze waarden hoog in het vaandel 
dragen. Kandidaten met technische of chemische 
achtergrond kunnen bij ons verschillende 
mogelijkheden terugvinden. Technici, operatoren, 
laboranten, ingenieurs en doctors chemie kunnen bij 
ons steevast aan de slag.

Heb je tips voor wie bij 
FujiFilm aan de slag wil?

Ben je iemand die graag de 
handen uit de mouwen steekt, initiatief neemt, goed 
kan samenwerken en tegelijk kwaliteit en innovatie 
hoog in het vaandel draagt, dan ben je bij ons aan 
het juiste adres. Wat ons kenmerkt is de zin voor 
initiatief, een continue drive om bij te leren en de 
oplevering van hoogkwalitatieve resultaten.

Wat maakt FujiFilm tot een leuke en 
interessante werkplek?

De vestiging in Zwijndrecht maakt deel uit van een 
globale business maar toch heerst er een familiale 
en collegiale sfeer.  FUJIFILM Electronic Materials 
is een werkomgeving in continue beweging die 
constant uitdagingen biedt evenals kansen op het 
uitbouwen van een boeiende carrière.  Investeringen, 
zowel in de bedrijfsomgeving als in jouw persoonlijke 
competentiepakket, zijn verzekerd.

“Value 
from 

Innovation”
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1918
Bert Laurier
HR Director Benelux
IMERYS

Contact: Bert Laurier, HR Director Benelux, 
bert.laurier@imerys.com, +32 (0)3 860 16 33
Begeleiding masterproeven: nee
Stageplaatsen beschikbaar: ja

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
Imerys?

Imerys wil zijn positie als ‘s werelds toonaange-
vende leverancier van speciale mineralen ver-
sterken, met de beste operaties in zijn klasse, die 
commerciële uitmuntendheid en marktgestuurde 
innovatie leveren. Gesterkt door een nieuwe 
organisatiestructuur rond onze kernmarkten, 
mijnbouw, hoogwaardige industriële middellen, 
ongeëvenaarde technologische en industriële 
processen, innovatieve oplossingen en leidende 
posities in de meeste van onze markten, hebben 
we veel sterke punten om duurzame waarde-
creatie voor onze belangrijkste stakeholders te 
garanderen.

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?                      

We zoeken regelmatig productieoperatoren 
met een bachelor chemie, procestechnieken 
of elektromechanica. Daarnaast hebben we 
ingenieursprofielen nodig voor de optimalisatie 
van processen en de installatie van nieuwe 
machines en onderhoudstechnici  om deze te 
onderhouden. Tot slot hebben we regelmatig 
vacatures voor vullijnoperatoren: hiervoor zijn 
geen specifieke diploma’s nodig.

Heb je tips voor wie bij 
Imerys aan de slag wil?

Dynamische teamplayers 
met een groot veiligheidsbewustzijn gedijen hier 
het best. Tijdens de sollicitatieprocedure is het 
belangrijk om jezelf te zijn en je niet beter voor 
te doen dan je bent. Eerlijkheid duurt het langst!

Wat maakt Imerys tot een leuke en 
interessante werkplek?

Imerys is een bedrijf met een internationaal 
karakter. De groep is heel stabiel en de vestiging 
in Willebroek is in volle uitbreiding. Wie ambitieus 
is en van uitdagingen houdt, is bij ons aan het 
juiste adres. Er zijn doorgroeimogelijkheden en 
we bieden speciale programma’s aan voor high 
potentials. Tegelijkertijd heeft onze site een 
familiaal karakter: iedereen kent iedereen.

“Wie ambitieus is en 
van uitdagingen houdt, 
is bij ons aan het juiste 

adres.”

Magalie Martens
HR Adviseur
INDAVER

Facebook: www.facebook.com/indavergroup
Contact: Magali Martens, HR Adviseur, hr.jobs@indaver.com, 
+32 (15) 28 80 71
Begeleiding van masterproeven: ja*  
Stageplaatsen beschikbaar: ja*

* op aanvraag en in overleg met de betrokken afdelingen

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
Indaver?

De core business van Indaver bestaat erin om afval 
te behandelen in gespecialiseerde installaties, 
met als doel zoveel mogelijk energie en producten 
terug te winnen. Vandaag en in de toekomst speelt 
Indaver een sleutelrol in het realiseren van een 
duurzame circulaire economie. De uitdaging die 
we hierbij aangaan is om de materiaalkringloop op 
een efficiënte en veilige manier te sluiten, terwijl 
de producten en de voedselketen beschermd 
worden tegen ongewenste componenten.

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?

Bij ons werken veel ingenieursprofielen, 
maar bijvoorbeeld ook mensen met een A2 
elektromechanica of chemie. De vacatures zullen 
vooral gericht zijn op deze technische profielen 
zoals bv. procesoperatoren, techniekers…

Heb je tips voor wie bij Indaver aan de slag 
wil?

Bereid je goed voor: laat zien dat je weet bij welk 
bedrijf je solliciteert en wat de job precies inhoudt. 
Toon dat je gemotiveerd bent. Indaver hecht veel 
belang aan haar waarden en missie. Het is dan 
ook van het grootste belang dat je je hierin kunt 
vinden.

Wat maakt Indaver tot een leuke en 
interessante werkplek?

Heel belangrijk is de vriendschappelijke sfeer. 
Indaver heeft in België ongeveer 670 werknemers, 
verdeeld over verschillende kleine vestigingen 
waar iedereen elkaar kent. Bij Indaver gaan we 
voor een persoonlijke benadering. Daarnaast is 
onze corporate social responsibility zeker een 
meerwaarde.

“Voor Indaver is afval 
geen probleem, maar een 

uitdaging.”
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2120
Yono Jordaens
Operator
INEOS

Contact: contactgegevens per vestiging zijn terug te 
vinden op de website 
Begeleiding van masterproeven: ja        
Stageplaatsen beschikbaar:  ja

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
INEOS?

Onze producten vind je terug in heel veel 
aspecten van het dagelijkse leven. Van shampoo, 
over het scherm van je tablet tot lichtgewicht 
auto-onderdelen of de wieken van windmolens: 
het zijn maar enkele voorbeelden waarin je onze 
producten vindt. INEOS is een wereldspeler en 
een van de grootste werkgevers in de Belgische 
chemie. Ik werk in Zwijndrecht, waar INEOS 
ontstaan is, maar er zijn vandaag 11 INEOS 
productie- en R&D-sites in België. Met Project 
ONE komt daar nog een miljardeninvestering 
in de Antwerpse haven bij: een state-of-the art 
ethaankraker met de laagste koolstofvoetafdruk 
van alle krakers in Europa. INEOS investeert 
trouwens ook 2 miljard euro in groene 
waterstofproductie, onder meer in België.

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?                      

Er zijn heel wat vacatures in uiteenlopende 
domeinen om mijn collega te worden: technische 
jobs, jobs voor ingenieurs en mensen met een 
chemische opleiding maar ook specialisten 
elektromechanica en collega’s voor HR, finance, 
labo… 

Heb je tips voor wie bij 
INEOS aan de slag wil?

INEOS zoekt mensen die 
mee aan de kar willen trekken. Het is die onder-
nemingszin die voor de snelle groei van INEOS 
heeft gezorgd en dat voel je, want het wordt 
ook aangemoedigd bij de medewerkers. Zo is er 
bijvoorbeeld een wereldwijd Young Climate and 
Energy Network bij INEOS dat jonge mensen 
samenbrengt om na te denken over de klimaa-
tuitdagingen en hoe we die kunnen aanpakken. 
Ik heb zelf eerst van de job kunnen proeven tij-
dens mijn duale opleiding en het beviel me hier 
meteen.

Wat maakt INEOS tot een leuke en 
interessante werkplek?

Je krijgt direct veel kansen en ik vind de 
afwisseling tof. Ik doe controlerondes in de unit 
als operator, maar soms zit ik ook binnen aan 
de panel voor opvolging. Het is fijn dat ik die 
twee nu al kan combineren. Je krijgt hier echt 
meteen verantwoordelijkheid en er zijn ook veel 
mogelijkheden om bij te leren en door te groeien.

“INEOS zoekt mensen 
die willen ondernemen 

en mee aan de kar 
willen trekken”
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Elise Beyens
HR Officer
Kaneka

Contact: Elise Beyens, HR Officer, +32 14 25 78 00, info.
hrm@kaneka.be
Begeleiding van masterproeven: Ja, op aanvraag en in 
overleg met betrokken afdelingen
Stageplaatsen beschikbaar: Ja, op aanvraag en in overleg 
met betrokken afdelingen

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
Kaneka?

Ons bedrijf maakt deel uit van de Japanse Kaneka 
groep. Opgedeeld in drie verschillende productie-
eenheden ontwikkelen en produceren we in 
onze vestiging in Westerlo hoogtechnologische 
componenten voor functionele- en geschuimde 
kunststoftoepassingen voor de EMEA-markt. 
Kaneka MS polymeren worden ingezet als het 
actieve basisbestanddeel voor hoogwaardige 
elastische lijm- en voegkitten en coatings. 
Daarnaast produceren we ook polymeermaterialen 
(impact modifiers) die de slagvastheid, glans 
en weerbestendigheid van kunststoffen 
verbeteren. Onze verschuimde polyethyleen- en 
propyleendeeltjes vormen onze derde productlijn. 
Omdat ze licht, vormvast, erg schokbestendig én 
recycleerbaar zijn, kennen ze vele toepassingen 
in de automobiel-, verpakkings- en residentiële 
sector.  Dankzij onze continue focus op 
innovatie, duurzaamheid en veiligheid zijn we 
al bijna 50 jaar stevig verankerd in de Vlaamse 
chemiecluster en het economische landschap. 

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?

Op dit moment staan vooral technische functies 
bovenaan onze vacaturelijst. We zoeken 

regelmatig procesoperators, onderhoudstechnici 
en ingenieursprofielen. Daarnaast hebben we 
zeer uiteenlopende profielen nodig in R&D en in 
de ondersteunde diensten. Een actueel overzicht 
van de openstaande vacatures is terug te vinden 
op onze website. Spontane sollicitaties zijn ook 
altijd welkom!

Heb je tips voor wie bij Kaneka aan de slag 
wil?

Bij Kaneka is het onze passie om grenzen te 
verleggen van wat technologisch mogelijk is en zo 
een  duurzame toekomst na te streven.  De sleutel 
om te blijven groeien, ligt bij onze medewerkers. 
Wees daarom ondernemend en denk met ons mee.

Wat maakt Kaneka tot een leuke en 
interessante werkplek?
Je komt terecht in een hoogtechnologische 
werkomgeving binnen een groeiend en innovatief 
internationaal bedrijf.  Naast een boeiende 
jobinhoud en een team van enthousiaste 
collega’s, kan je rekenen op intensieve 
opleidingen en regelmatige vervolgopleidingen 
om je vaardigheden verder te ontwikkelen.  Zeker 
niet onbelangrijk is dat je in een vlot bereikbare 
en file-vrije omgeving werkt!

“De sleutel om te blijven 
groeien, ligt bij onze 

medewerkers”
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2322
Margot Thys
HR Talent Manager
LANXESS

Contact: Margot Thys, HR Talent Manager, margot.thys@
lanxess.com, +32 (0)3 212 74 16
Begeleiding van masterproeven: ja   
Stageplaatsen beschikbaar: ja

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
LANXESS?

De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, 
vervaardiging en de verkoop van kunststoffen, 
halffabricaten en chemische specialiteiten. 
In België worden rubberchemicaliën en 
tussenproducten voor kunststoffen gemaakt. 
In Lillo worden caprolactam en polyamide 
gefabriceerd en in Kallo worden glasvezel en 
rubberchemicaliën vervaardigd.

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?                      

Procesoperators, ingenieurs, meet- en 
regeltechniekers en techniekers elektriciteit en 
instrumentatie, laboranten, mechaniekers,… Een 
overzicht van de vacatures vind je terug op onze 
website

Heb je tips voor wie bij LANXESS aan de slag 
wil?

Solliciteren bij LANXESS kan eenvoudig via onze 
website. Je kan hier al onze vacatures raadplegen 
en je hebt ook de mogelijkheid om spontaan te 
solliciteren. We hechten veel belang aan een 
volledig en overzichtelijk CV. Een motivatiebrief 

toevoegen is zeker een plus. 
Het geeft ons meer inzicht 
in waarom je de functie 
interessant vindt. Zien we 
op basis van je CV en motivatiebrief een match? 
Dan word je uitgenodigd voor een gesprek. Naast 
de kwalificaties voor de job, toetsen we hier af of 
je past binnen de bedrijfscultuur van LANXESS. 
Want niet alleen wat we doen, maar ook hoe we 
het doen is belangrijk. Bereid je dus zeker voor 
op een aantal meer persoonlijk vragen. Dit kan je 
doen door op voorhand alvast na te denken over 
je interesses, je motivatie en je sterktes.

Wat maakt LANXESS tot een leuke en 
interessante werkplek?

LANXESS biedt zijn medewerkers veel kansen 
en ondersteunt hen ook bij het uitbouwen van 
hun carrière. Met aantrekkelijke opdrachten, 
een uitgebreid trainingsaanbod, uitstekende 
toekomstperspectieven en opwindende 
carrièremogelijkheden maken wij het verschil.
Daarnaast heeft LANXESS het ambitieuze 
doel om klimaat neutraal te zijn in 2040. Met 
deze nieuwe doelstelling dragen we bij aan de 
bescherming van ons klimaat. Wil je hierover 
meer weten? Bezoek dan onze website www.
climateneutral2040.com.

“Tegen 2040 wil 
LANXESS klimaat 

neutraal zijn.”
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Karina Put (Oevel) & Martine Van Meyvis (Kallo)
HR Manager
Lubrizol

Contact: Karina Put, HR Manager (Oevel) en Martine Van Meyvis, 
HR Manager (Kallo).
Solliciteren via jobwebsite of Careersbelgium@Lubrizol.com.
Begeleiding masterproeven: ja
Stageplaatsen: ja

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
Lubrizol?

Lubrizol is een van oorsprong Amerikaans 
bedrijf dat actief is in enerzijds fijnchemie 
en anderzijds additieven (bijv. smeerolie en 
verbeteringstoepassingen voor olieverbindingen). 
De Belgische vestigingen leggen zich vooral toe 
op fijnchemicaliën die de werking van allerlei 
producten verbeteren: van wasverzachter 
over plastic buizen voor de waterleiding tot je 
gezichtscrème.  De toepassingen zijn bijzonder 
divers en talrijk, en je hebt vast en zeker zonder 
dat je het weet heel wat producten in huis waaraan 
Lubrizol een bijdrage heeft geleverd. Bij alles wat 
we doen streven we bovendien naar een minimale 
milieu-impact. Veiligheid en operationele 
excellentie zijn verankerd in onze cultuur. In 
België hebben we vier locaties met verschillende 
diensten: van productie tot sales en marketing. 

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?

Voor de productiesites in Kallo en Oevel 
zoeken we regelmatig procesoperatoren, 
onderhoudstechnici en ingenieursprofielen. 
Daarnaast hebben we ook vaak vacatures 
voor functies in Customer Service, Supply 
Chain medewerkers, laboranten en 
financiële profielen.

Heb je tips voor wie bij 
Lubrizol aan de slag wil?

Bereid je goed voor op het sollicitatiegesprek, 
wees gemotiveerd en laat zien waarom je de job 
echt wil. Die motivatie moet je niet alleen hebben, 
maar ook kunnen overbrengen. Wees leergierig en 
dynamisch. Maar vooral: wees jezelf!

Wat maakt Lubrizol tot een leuke en 
interessante werkplek?

Lubrizol is een open en informeel bedrijf met 
een internationale focus. Bij ons krijg je de 
kans om te werken in een vernieuwende, 
hoogtechnologische omgeving waar veel 
aandacht gaat naar de zelfontplooiing van alle 
medewerkers.

“Wees gemotiveerd – en zorg 
dat je die motivatie ook weet 

over te brengen tijdens je 
sollicitatiegesprek.”
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Peggy Van Peer
HR Director BNF
NIPPON Gases

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van  
Nippon Gases?

Wij streven ernaar maatschappelijke waarde te 
creëren door innovatieve gasoplossingen die de 
industriële productiviteit en het menselijk wel-
zijn verhogen en bovendien ook bijdragen aan een 
meer duurzame toekomst.  Dit zit allemaal vervat 
in onze slagzin: “Het leven verbeteren door mid-
del van gastechnologie (atmosferische, industri-
ele en speciale/elektronische gassen)”.
De Belgische tak maakt deel uit van Nippon Ga-
ses Europa, dat op haar beurt deel uitmaakt van 
Nippon Sanso Holding (Japan), een bedrijf met 
meer dan 100 jaar ervaring.

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?                           

We zoeken een verscheidenheid aan profielen: 
procesoperatoren, technical service, engineers, 
maintenance, mixing technician.

Onze vacatures zijn niet alleen voor profielen 
zoals ingenieur of een bachelor in chemie

Heb je tips voor wie bij Nippon Gases aan de 
slag wil?

Neem initiatief. Maak gebruik van de mogelijk-
heden om bij te leren en werk actief mee aan de 
filosofie/innovatie.

Wat maakt Nippon Gases tot een leuke en 
interessante werkplek?

Diversiteit en inclusie, flexibiliteit, veiligheid 
en compliance die zitten ingebakken in de 
bedrijfscultuur, aandacht voor de work-life 
balans en mee met de klant nadenken over 
oplossingen.

“Word jij onze nieuwe 
‘Gas Professional’ ?”

Contact: Peggy Van Peer, HR Director BNF, peggy.vanpeer@
nippongases.com, +32 14 250301
Begeleiding van masterproeven: Neen  
Stageplaatsen beschikbaar: Ja

Pascale Smet
HR Manager
NIPPON SHOKUBAI EUROPE

Contact: Pascale Smet, HR Manager, solliciteren@nseurope.
be, +32 (0)3 250 37 05.
Begeleiding van masterproeven: ja 
Stageplaatsen beschikbaar: ja

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
Nippon Shokubai Europe?

Ons bedrijf maakt deel uit van de Japanse 
Nippon Shokubai groep. De Europese vestiging 
in Zwijndrecht staat in voor de bevoorrading 
van de volledige Europese markt. Met ons team 
van een 180-tal medewerkers produceren we 
hier superabsorberende polymeren (SAP): een 
speciaal materiaal dat wordt gebruikt in luiers 
en incontinentiemateriaal. Nippon Shokubai is 
dankzij zijn hoogstaande productontwikkeling 
en innovatieve productieproces uitgegroeid 
tot marktleider in dit product. In het verleden 
produceerden we 60.000 ton SAP maar sinds 
de zomer van 2018 is de capaciteit opgedreven 
naar 160.000 ton SAP. Doordat de nieuwe 
productielijnen, goed voor elk 50.000 ton, 
vandaag in gebruik zijn. Daarnaast is onze eigen 
acrylzuurplant goed voor een productie van 
100.000 ton opgestart.

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?

Wij zijn op zoek naar enkele operatoren voor dag 
en shift, een aantal engineers en laboranten. 
In totaal hebben we dan de afgelopen 3 jaar een 
120-tal mensen aangeworven! We mikken vooral 

op operators shift met een 
denkniveau TSO of bachelor. 
Een operator moet niet 
alleen affiniteit hebben met techniek, maar ook 
interesse en inzicht in het globale chemische 
proces. 

Heb je tips voor wie bij Nippon Shokubai aan 
de slag wil?

In ons selectieproces focussen wij voornamelijk op 
technische interesse, leervermogen, affiniteit met 
de job en attitude. We zoeken naar mensen die 
actief willen meewerken aan de vooruitgang van 
de organisatie en zo hun steentje willen bijdragen 
aan de groei van Nippon Shokubai Europe.

Wat maakt Nippon Shokubai tot een leuke 
en interessante werkplek?

We zijn een kleiner bedrijf waar een informele 
sfeer heerst en iedereen elkaar kent. Bij ons ben je 
geen nummer. We zijn een dynamische omgeving 
die openstaat voor verandering en waar ruimte is 
voor zelfontplooiing. Ondernemerschap, fairness 
en ruimdenkendheid zijn onze kernwaarden.

“We zijn een kleiner bedrijf 
met informele sfeer en waar 
iedereen elkaar kent. Bij ons 

ben je geen nummer.”
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Kurt Offeciers
HR Manager
Noord Natie Terminals

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
Noord Natie Terminals?

Noord Natie Odfjell Antwerp Terminal is een 
hightech, non-stop groeiende opslagterminal 
op de rechteroever van de Antwerpse haven. 
Wij leveren onze klanten een mix van vloeibare 
goederenopslag (basisoliën, glycolen en chemi-
caliën) en ondersteunende services. Straf werk, 
uitgevoerd door straffe talenten!

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?                           

Operator Tanktrucks
Operator Tankships
Customer Service Representative
ICT Engineer

Heb je tips voor wie bij Noord Natie Termi-
nals aan de slag wil?

Wij verwelkomen gemotiveerde en leergierige 
teamspelers die beschikken over de gewenste 
competenties (10 voor leidinggevenden en 7 voor 

niet leidinggevenden) en onze waarden uitdragen 
(zie bijlage).

Wat maakt Noord Natie Terminals tot een 
leuke en interessante werkplek?

Wij zijn een continu groeiende en zeer 
professionele logistieke dienstverlener met 
veel persoonlijke aandacht voor de medewerker, 
de klant en de leverancier. Noord Natie Odfjell 
Antwerp Terminal vindt het belangrijk om te 
blijven investeren in een sociaal beleid en in de 
ontwikkeling van onze medewerkers. Dit draagt 
bij tot persoonlijke groei en goede informele, 
professionele relaties.

“Noordnatie Terminals 
= samenwerken met 

een  voor onze 
collega’s”

Contact: Kurt Offeciedrs, HR Manager, offeciers.k@
noordnatie;be
Begeleiding van masterproeven: ja, indien gekoppeld 
aan een stage
Stageplaatsen beschikbaar: ja 

Sodaba Azad
Recruitment & Development
OILTANKING

Contact: Maajke Perpet & Sodaba Azad, Recruitment & 
Development, Peopleteam.Belgium@oiltanking.com, 
+32 3 561 15 14
Begeleiding van masterproeven: ja 
Stageplaatsen beschikbaar: ja

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
Oiltanking?

Oiltanking is één van ‘s werelds grootste partners 
op het gebied van onafhankelijke opslag voor pe-
troleumproducten, biobrandstof, chemicaliën en 
gassen. We zijn sterk ingebed in de sector en vor-
men een cruciale schakel in het productieproces 
van heel wat bedrijven. In België zijn wij actief op 
twee terminals: Oiltanking Antwerp Gas Terminal 
te Kallo en Oiltanking Stolthaven Antwerpen te 
Lillo. De focus van Oiltanking ligt op Operational 
Excellence, maximale veiligheid, duurzaamheid 
en bescherming van mens en milieu. Als interna-
tionale familieonderneming delen we vier centrale 
waarden : we zijn toegewijd om elkaar met res-
pect te behandelen, integer op te treden en re-
kenschap en verantwoordelijkheid te aanvaarden.

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?                      

Technische talenten zoals operators, 
onderhoudstechniekers, ingenieurs en 
projectmanagers zijn altijd welkom voor een 
kennismaking. Ook voor onze diensten als Finance, 
Logistiek en Client Relation & Services zijn we 
regelmatig op zoek naar nieuw talent. 

Ben jij een positief ingestelde ‘teamplayer’ met zin 
voor initiatief? Herken je je in onze waarden? Dan 

match je alvast met onze 
cultuur! 
 

Heb je tips voor wie bij Oiltanking aan de slag 
wil?

Een sterke teamgeest in ons stabiel familiebe-
drijf binnen een internationaal netwerk en een 
aangename werkomgeving zijn enkele troeven die 
wij aanbieden. Daarnaast kan je rekenen op een  
gevarieerde job in een bruisende omgeving. Door 
voortdurend te investeren in nieuwe infrastructuur 
en uitbreidingsprojecten zorgen we ervoor dat de 
toekomst er veelbelovend uitziet en het ons niet 
snel aan (technische) uitdagingen ontbreekt. 

Wat maakt Oiltanking tot een leuke en 
interessante werkplek?

‘Blijf (trouw aan) jezelf’ is volgens mij de beste 
sollicitatietip. We willen niet enkel zekerheid dat 
jouw CV op technisch vlak snor zit, maar ook dat 
jij je goed zal voelen in ons bedrijf. Durf zelf vragen 
te stellen. Jij bepaalt mee het bedrijf waarvoor je 
gaat werken. Denk ook aan praktische zaken zoals 
woon/ werkafstand. Je vindt ons in Kallo en in Lillo, 
dus kies jouw kant van de Schelde en kies jouw 
vacature!

“‘Blijf (trouw aan) jezelf’, 
is volgens mij de beste 

sollicitatietip.”
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Tom Loosvelt
HR Manager Corporate & Sales
OLEON

Contact: Tom Loosvelt, HR Manager Corporate & Sales, 
+32 (0)9 341 11 25
Begeleiding van masterproeven: ja   
Stageplaatsen beschikbaar: ja

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
Oleon?

Oleon maakt van natuurlijke vetten en oliën 
allerlei natuurlijke ingrediënten voor de industrie. 
Van bijvoorbeeld koolzaadolie, palmolie, sojaolie, 
rundervet enz. maken we ingrediënten die door 
onze klanten gebruikt worden in de productie van 
smeermiddelen, voeding, brandstof, cosmetica, 
wasproducten en nog veel meer. 
We zoeken voortdurend naar nieuwe, duurzame 
oplossingen. Zo zijn we in Europa een van de eerste 
producenten van propyleenglycol op natuurlijke 
basis – een ecologisch alternatief voor een product 
met talrijke toepassingen (van antivriesmiddel tot 
cosmetica) dat traditioneel op basis van aardolie 
wordt gemaakt.

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?

We werven jaarlijks een aantal procesoperatoren 
aan. Daarnaast zoeken we af en toe 
onderhoudsmechanici en laboranten. Verder 
werven we ingenieurs (bijvoorbeeld bio-ingenieurs 
of industriële ingenieurs) aan als procesingenieurs 
of voor salesfuncties.

Heb je tips voor wie bij 
Oleon aan de slag wil?

Naast een grondige kennis en vooropleiding 
zijn leergierigheid en verantwoordelijkheidszin 
onontbeerlijk. Ook draagt Oleon veiligheid en 
duurzaamheid hoog in het vaandel.

Wat maakt Oleon tot een leuke en 
interessante werkplek?

We koppelen de voordelen van een groot bedrijf 
aan die van een klein bedrijf. Je krijgt de kans 
om interessant en afwisselend werk te doen en 
wordt uitgedaagd om probleemoplossend te leren 
denken en verantwoordelijkheid te nemen. We zijn 
een bedrijf in volle groei dat werkzekerheid kan 
bieden.

“Naast een grondige 
kennis en vooropleiding 

zijn leergierigheid en 
verantwoordelijkheidszin 

onontbeerlijk.”

Eline Cattoir
HR Business Partner
SOUDAL

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
Soudal?

Soudal is in Europa de grootste onafhankelijke 
producent van mastieken, lijmen en PU 
schuim, zowel voor professionele als 
particuliere gebruikers. Het is een 100% 
Belgisch familiebedrijf dat intussen meer 
dan 3700 werknemers telt verspreid over 
24 productievestigingen in vier continenten. 
De vestiging in Turnhout telt ongeveer 1100 
medewerkers. We maken duizenden producten 
die over de hele wereld verkocht worden. Je vindt 
ze in elke doe-het-zelfzaak. De naam ‘Soudal’ 
klinkt daardoor heel wat particulieren bekend in 
de oren, versterkt door de topprestaties van onze 
wielerploeg. 

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?                           

Bij Soudal zoeken we alle mogelijke talenten. 
Aangezien Turnhout het hoofdkantoor is, verster-
ken we ons met zowel R&D, Marketing, Sales als 
Engineering profielen. Nieuwe producten, pro-
cessen en installaties worden van A tot Z door 
onze eigen mensen ontwikkelt. Innovatie staat 
bij ons centraal. Daarom zijn wij op zoek naar ta-
lenten die zich willen inzetten voor baanbrekende 

projecten en mee willen werken aan future-proof 
processen. Aangezien wij onze know-how en 
technische kennis ook internationaal willen 
verspreiden zoeken we ook altijd profielen die 
‘internationaal denken’.

Heb je tips voor wie bij Soudal aan de slag 
wil?

Wees jezelf en durf te dromen, denken, door te 
zetten en te doen!

Wat maakt Soudal tot een leuke en 
interessante werkplek?

Soudal is een TOP-bedrijf met een no nonsense 
cultuur waar passie, korte communicatielijnen 
en plezier in het werk centraal staan. Soudal is 
sinds het ontstaan in 1966 zeer sterk gegroeid, 
maar heeft toch de informele sfeer en de 
zelfstandigheid van het familiebedrijf weten te 
behouden. Echte ‘doeners’ die graag innoveren, 
ondernemen en ownership nemen over hun 
projecten krijgen het bij ons helemaal naar hun 
zin !  

“Ondernemerschap is 
ons DNA”Contact: Eline Cattoir, HR Business Partner, eline.cattoir@

soudal.com, +32 (0)479244635
Begeleiding van masterproeven: ja   
Stageplaatsen beschikbaar: ja
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Contact: jesse.vekemans@totalenergies.com
Begeleiding van masterproeven: ja
Stageplaatsen beschikbaar: ja
Info en aanvraag stages : stages.antwerpen@totalenergies.com

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
TotalEnergies?

TotalEnergies is een multi-energie bedrijf dat 
zich engageert om energie te leveren die steeds 
betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en 
toegankelijker is voor zoveel mogelijk mensen.
Energie is leven en is een bron van vooruitgang. Meer 
energie, minder uitstoot: dat is de dubbele uitdaging 
die wij moeten aangaan met onze klanten, onze 
stakeholders en de maatschappij in haar geheel om 
bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van onze 
planeet en om het probleem van de klimaatverandering 
doeltreffend aan te pakken.
Wij bevorderen hernieuwbare, koolstofvrije 
energiebronnen, produceren en verkopen brandstoffen, 
aardgas en elektriciteit. Wij investeren massaal in 
zonne- en windenergie om tegen 2030 tot de top vijf 
van producenten van hernieuwbare energie te behoren. 
Onze ambitie is om een belangrijke speler te zijn in 
de energietransitie.   We zijn actief in meer dan 130 
landen en bijna 800 productiesites wereldwijd. In 
Antwerpen heeft TotalEnergies drie productiesites, 
waaronder de 3de grootste raffinaderij van Europa, die 
samen een geïntegreerd platform vormen.

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?

Voor de 3 sites in Antwerpen zijn we regelmatig op zoek 
naar gedreven Masters en Bachelors in een technische 
of scheikundige richting om onze teams te versterken.  
Ook talenten met een TSO diploma die reeds ervaring 
hebben binnen de petrochemie kunnen bij ons terecht.

Heb je tips voor wie bij 
TotalEnergies aan de slag wil? 

Vertel over je ervaringen, je vaardigheden en je 
motivatie om bij ons te werken.   Toon dat je in dezelfde 
waarden gelooft,  dat je graag deel wil uitmaken 
van ons team en initiatieven durft te nemen. Durf 
vragen te stellen.  Een sollicitatiegesprek is geen 
éénrichtingsverkeer: we verwachten dat je vragen 
stelt om er zeker van te zijn dat je de geknipte persoon 
bent voor de job.  Zo laat je ook je enthousiasme blijken 
voor deze functie.  Dit zorgt ervoor dat je contact maakt 
en een goede indruk achterlaat.

Wat maakt TotalEnergies tot een leuke en 
interessante werkplek? 

Om onze uitdagingen voor de komende 20 jaar te 
realiseren – voldoen aan de energiebehoeften van 
een groeiende wereldbevolking én het beschermen 
van de planeet en de globale opwarming beperken – 
hebben we jou nodig!  Waar zouden we staan zonder 
getalenteerde en gemotiveerde medewerkers die van 
TotalEnergies elke dag weer een uniek bedrijf maken?  
Zij zijn onze drijvende kracht.  Onze medewerkers 
staan dan ook centraal. Vanaf je eerste werkdag word 
je begeleid: vorming en opleiding maken inherent 
deel uit van je loopbaan.  Verantwoordelijkheidzin, 
zelfstandigheid en teamspirit zijn sleutelbegrippen 
van je inzet voor ons.  In ruil bieden we je mooie 
carrièremogelijkheden binnen het bedrijf of Total.  
Werken bij TotalEnergies betekent plezier, uitdaging, 
innovatie en continue verbetering.  Ga samen met ons 
deze ambitieuze uitdagingen aan. 

“Werken bij TotalEnergies 
betekent plezier, uitdaging, 

innovatie en continue 
verbetering!”

Jesse Vekemans
Recruiter 
Total Energies

Koen Van Den Breen
Head of Talent
UMICORE

Contact: Koen Van Den Breen, Head of Talent
Begeleiding van masterproeven: ja  
Stageplaatsen beschikbaar: ja

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
Umicore?

Umicore is een wereldspeler in materiaaltech-
nologie: een stabiele internationale groep en 
tegelijkertijd een op en top Belgisch bedrijf 
met 4 vestigingen in ons land. Wij ontwikkelen 
technologieën en produceren materialen voor 
hoogwaardige zonnecellen gebruikt in satellie-
ten, herlaadbare batterijen, LED-toepassingen, 
katalysatoren enz. Via recyclage halen we kost-
bare metalen uit onder meer laptops en gsm’s. 
Umicore België mag zich met trots al 17 jaar op 
rij Top Employer noemen.

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?                      

Jaarlijkse werven we ongeveer 250 nieuwe 
collega’s aan bij Umicore België. Het gaat om 
uiteenlopende functies: naast talrijke operatoren 
en onderhoudsmedewerkers zoeken we ook 
ingenieurs, commerciële talenten, laboranten, 
veiligheidsadviseurs en IT-profielen. 

 

Heb je tips voor wie bij 
Umicore aan de slag 
wil? 

Neem je graag initiatief en weet je van aanpak-
ken, dan vind je bij ons vast je plek. Daarbij komt 
dat we collegiaal met elkaar omgaan, wat de 
werksfeer heel aangenaam maakt. Informeer je 
ook zeker over mogelijkheden voor extra oplei-
dingen.

Wat maakt Umicore tot een leuke en 
interessante werkplek?

Werken bij Umicore is meewerken aan een 
schonere, duurzamere wereld. Umicore is een 
hoogtechnologisch bedrijf dat actief is op 
wereldniveau en waar jij mee het verschil kunt 
maken. Wij geven je graag de ruimte zodat je 
kunt werken om te leven, en niet omgekeerd. 
Samen met jou zorgen we ervoor dat je jobinhoud 
goed afgestemd is op wie je bent en wat je wil 
doen, en helpen we je om werk en privé goed in 
balans te houden.

“Werken bij Umicore 
is meewerken aan een 
schonere, duurzamere 

wereld.”
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3332 VOPAK
Channa Lavigne
HR BusinessPartner Recruitment

Contact: HR.Belgium@vopak.com
Begeleiding van masterproeven: ja
Stageplaatsen beschikbaar: ja

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
Vopak?

Koninklijke Vopak N.V. is ‘s werelds grootste 
onafhankelijke dienstverlener in tankopslag. 
Wij verbinden het aanbod van en de vraag naar 
vitale producten en hulpbronnen. Denk hierbij aan 
energie, chemicaliën, olieproducten en gassen. 
Vopak zorgt voor een veilige en efficiënte opslag en 
overslag van deze vitale producten. Onze terminals 
liggen op strategische plaatsen ten opzichte van de 
belangrijkste vaarroutes. Op deze manier kunnen 
wij onze klanten, voornamelijk ondernemingen in 
de chemie en olie-industrie, de beste zorg verlenen 
wanneer het gaat om hun producten.  Dit maakt 
dat wij dagelijks bezig zijn met energietransitie, 
technologie en innovatie om te kunnen 
opereren in deze snel veranderende omgeving. 

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?

Wij zijn op zoek naar verschillende profielen. Denk 
hierbij aan diverse talenten die geïnteresseerd zijn in 
de chemische industrie en logistiek. Meer specifiek 
zoeken we operators met oog voor veiligheid, 
onderhoudstechniekers en werkvoorbereiders die
gedreven zijn om de terminals up to date te houden, 
administration medewerkers die gebeten zijn om onze 
klanten de service te verlenen die wij vooropstellen, 
ingenieurs om de tankterminal van de toekomst vorm 
te geven…Met andere woorden: een breed scala aan 
profielen, zowel operationeel als leidinggevend, 

service verlenend als 
projectmatig.

Heb je tips voor wie bij Vopak aan de slag wil?

Vopak is een organisatie waarbij je 
verantwoordelijkheid kan opnemen en de ruimte 
krijgt om je ideeën te delen met collega’s én deze 
uit te werken. Met de nodige dosis lef, teamwork 
en enthousiasme kan je ver geraken in deze 
sector! Vopak is gericht op de capaciteiten en het 
groeipotentieel tijdens de zoektocht naar nieuwe 
collega’s. Iedereen kan bijdrage zolang je de juiste 
mindset uitdraagt. 

Wat maakt Vopak tot een leuke en interessante 
werkplek?

Omdat onze sector zo specifiek is, zorgen wij voor veel 
on-the-job én externe trainingen om onze mensen te 
laten groeien en specialist te maken in hun vak. Wij 
geloven in de kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden 
van iedereen binnen Vopak en aarzelen niet om ze uit 
te dagen en kansen aan te bieden. Vopak heeft de 
sterktes van een kleine organisatie zoals flexibiliteit 
en aanpassingsvermogen en kan ook genieten van de 
voordelen van een grote organisatie zoals synergie en 
expertise. Dit maakt van Vopak een leuke werkplek! 

“Met de nodige dosis 
lef, teamwork en 

enthousiasme kan je ver 
geraken in deze sector!”

Liesbeth Ponet
Talent Officer
Vynova

Contact: Liesbeth Ponet, Talent Officer, tel. 013 610 260, liesbeth.
ponet@vynova-group.com, 
Begeleiding van masterproeven: ja, bv. op 
engineeringafdeling 
Stageplaatsen beschikbaar: Ja, onder meer in onderhoud en productie

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van 
Vynova-Team?

Vynova Belgium, gevestigd in Tessenderlo, is 
de grootste vestiging en het hoofdkantoor van 
Vynova Group, een toonaangevende Europese 
producent van PVC en chlooralkali-producten. 
Onze producten spelen een essentiële rol 
in een brede waaier aan sectoren, zoals 
de bouwsector, de medische wereld, de 
voedingssector, de papierindustrie, de landbouw, 
de auto-industrie en de waterzuiveringssector. 

Naar welke profielen zijn jullie op zoek?

Wij zijn momenteel vooral op zoek naar 
engineering-profielen (Engineer Civil & 
Construction Management, Preventieadviseur, E&I 
Automation Engineer, Process Engineer, Reliability 
Engineer, Production Manager, Asset Engineer & 
Site Contractor Manager, …). Daarnaast zoeken we 
ook technische profielen (EIPCS Shift Technieker) 
en business-profielen (Business Process 
Coordinator, Indirect Procurement Manager, …).

Heb je tips voor wie bij 
Vynova-Team aan de slag wil?

Bij Vynova hechten we veel belang aan 
motivatie, zin voor initiatief en leergierigheid. 
Een veiligheidsgerichte houding is bovendien 
essentieel. Verder vinden we het ook belangrijk 
dat onze medewerkers zich kunnen identificeren 
met onze bedrijfswaarden: Connect, Commit, 
Improve and Respect

Wat maakt Vynova-Team tot een leuke en 
interessante werkplek?

We geloven er sterk in om onze medewerkers veel 
verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen inbreng 
te geven en hen te ondersteunen om uitdagingen 
om te zetten in opportuniteiten voor vooruitgang 
en innovatie. Bij Vynova streven we naar een 
respectvolle, aangename werkomgeving en staan 
we voor een cultuur van continue verbetering en 
persoonlijke ontwikkeling.

“Connect, Commit, 
Improve and Respect”

VU: POM Antwerpen • Pierre De Strycker • Koningin Elisabethlei 22 • 2018 Antwerpen

https://www.careersatvopak.com/
https://www.vynova-group.com/vynova-job-posting
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Onze 23 bedrijven zoeken jonge 
enthousiaste werknemers:
• laboranten
• R&D
• ingenieurs
• procesoperatoren
• elektromechanica profielen
• meet & regel
• onderhoudstechniekers
• E&I
• IT
• ....
dus waag je kans en vind je droomjob!
www.wearechemistry.be/vacatures

http://www.wearechemistry.be
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