
 
 

 
 
 
 

Bedrijfsprofiel 
Met 480 medewerkers is KLK Kolb één van de leidende alkoxyleringsbedrijven in Europa en biedt een 
brede range van surfactants, chemische specialiteiten, chemicaliën voor de papierindustrie en klant 
specifieke producten voor diverse markten. KLK Kolb is onderdeel van de KLK OLEO Groep. Wij 
verkopen onze producten wereldwijd en hebben op dit moment drie productiefaciliteiten in het hart 
van Europa (Hedingen-CH, Moerdijk-NL en Delden-NL). Wij onderscheiden ons door technisch 
hoogwaardige productie-installaties, een efficiënt en strak georganiseerde logistiek en talentvolle 
collega’s die kennis en ervaring uitwisselen met de klanten en overige vestigingen van KLK OLEO. 
Wij zijn op zoek naar een: 

Procesoperator in 5 ploegendienst  
33,7 uur per week  

 
Als procesoperator ben je de spil in ons productieproces. Je bent samen met jouw collega’s in de 
ploeg verantwoordelijk voor de kwantitatieve en kwalitatieve productie output en bent gefocust op 
veilig werken. Jouw belangrijkste taak is het, vanuit de controlekamer, bedienen van de reactoren en 
het uitvoeren van proces- en productanalyses. Daarnaast neem je deel aan trainingen en opleidingen 
en doe je actief mee aan projecten voor procesoptimalisatie en procesbeschrijving. 
 
Functie-eisen 

- Je hebt een diploma MBO- niveau 3 of 4 procestechniek 
- Enkele jaren werkervaring in de chemische procesindustrie 
- In het bezit van het VCA certificaat 
- Bekendheid met geautomatiseerde procesbesturing en MS- office 

 
Jouw belangrijkste competenties 

- Je bent in staat zelfstandig en in team verband te werken 
- Organiseren, prioriteiten stellen en een positieve instelling 
- Bereid nieuwe taken op te pakken en te werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling en de 

ontwikkeling van de afdeling 
 
Wij bieden 
- Een informele werksfeer, bij een efficiënte organisatie met korte communicatielijnen 
- Een internationaal georiënteerde werkomgeving waar gewerkt wordt volgens de hoogste 

Europese veiligheids-, kwaliteits- en milieu normen 
- De mogelijkheid je verder te ontwikkelen door middel van uitgebreide opleidingsfaciliteiten 
- Een vriendelijk 5-ploegensysteem op basis van 2 x ochtend-, 2 x middag-, 2 x nachtdienst  
- Uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een premievrij pensioen en 

mogelijkheden tot flexibel werken 
 

Contact en solliciteren 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tamara Heijkoop, tel. 0168 – 414 300. 
Solliciteren: Stuur jouw motivatie met cv per email o.v.v. Procesoperator naar HR_NL@kolb.ch 


