DE BIO BASE EUROPE PILOT PLANT
MET VESTIGING TE GENT IS VOOR
ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING OP
ZOEK NAAR EEN FULLTIME

Pilot Plant Operator

Interesse? Is dit de
jobopportuniteit waar u naar
uitkijkt? Stuur dan zo snel
mogelijk uw CV met
motivatiebrief en foto naar:
Sofia Vindevogel,
Bio Base Europe Pilot Plant,
Rodenhuizekaai 1,
9042 Gent
of via e-mail naar
jobs@bbeu.org

Bio Base Europe Pilot Plant is een
open innovatiecentrum in de
Gentse
haven
voor
de
ontwikkeling van biogebaseerde
producten. Momenteel werken
we met een 70-tal mensen, het is
de
bedoeling
om
ons
personeelsbestand
in
de
komende jaren substantieel uit te
bouwen om de toenemende
activiteit te kunnen realiseren.
Meer informatie over Bio Base
Europe vindt U op www.bbeu.org.

Profiel









Je hebt een bachelor diploma chemie of biochemie of HBO5 chemie/biochemie of
laborant of gelijkaardig met kennis van biogebaseerde producten en processen
Je hebt relevante kennis van biotechnologische processen (fermentatie,
biokatalyse,..) en/of ervaring in de procesindustrie, chemie of voeding.
Je bent een gemotiveerde medewerker die zelfstandig en planmatig kan werken
Je weet van aanpakken en wil snel resultaten boeken
Je bent contactvaardig, vlot in de omgang en werkt graag in teamverband met
andere medewerkers
Je bent bereid om in een vast weekendsysteem te werken (vrijdag tem maandag)
Je bent perfectionistisch ingesteld en sterk gemotiveerd om uitstekend werk af te
leveren.
Je bent vlot in het Nederlands en Engels.

Activiteiten









Je werkt binnen het kader van onderzoeksprojecten in de biogebaseerde
economie.
Je helpt mee bij de opschaling van biotechnologische projecten van laboschaal
naar industriële schaal
Je bouwt proefopstellingen op voor het uittesten van eenheidsoperaties (filtratie,
centrifugatie...)
Je volgt het proces op aan de hand van procesparameters en staalnames
(fermentatie, biokatalyse, DSP-processen)
Je voert analyses uit in het labo ter ondersteuning van de lopende
projectuitvoeringen
Je bent kritisch over de behaalde resultaten en zoekt mee naar oplossingen
Je helpt mee de orde en hygiëne in de procesomgeving te handhaven.
Je voert je werk uit in overleg met procesingenieurs.

Wij bieden je een interessante, afwisselende job mét verantwoordelijkheid in een zeer
innoverend werkdomein. Daarbij heb je de mogelijkheid om voortdurend je
technische kennis zowel in de diepte als in de breedte te ontwikkelen. Je werkplaats
is de Bio Base Europe Pilot Plant, gelegen in de haven Gent (Rodenhuizekaai 1, 9042
Gent).

