
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
Voor onze afdeling engineering zijn wij op zoek naar een:  
 

Process Engineer   (40 u p/w) 
De functie 
- Je optimaliseert de productieprocessen en de procesinstallatie 
- Je bent verantwoordelijk voor het beheer van het veiligheidsconcept van de installatie 
- Onder leiding van de Site Engineer voer je technische projecten uit 
- Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van technische specificaties en afkeurcriteria voor 

installatieonderdelen 
- Je beoordeelt technologie en verkent mogelijke toepassingen 
- Je werkt samen met de andere KLK-OLEO bedrijven om te komen tot uniformiteit in 

procesontwerp en procesuitvoering 
 

Functie-eisen 
- Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding Chemische Technologie of vergelijkbare studie 
- Minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van procesoptimalisatie, projectbegeleiding en 

procesautomatisering bij voorkeur in een chemisch productiebedrijf 
- Je hebt ervaring in verschillende engineering rollen binnen een chemische productie omgeving 
- Ervaring binnen een complexe (BRZO) productieomgeving 
- Beheerst de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift 

 
Jouw belangrijkste competenties 
- In teamverband kunnen werken en sterk zijn in het procesmatig denken 
- Proactief en in staat nieuwe toepassingen te initiëren en te implementeren 
- Communicatief en creatief in het bedenken van oplossingen 
 
Wij bieden 
- Een uitdagende functie en een informele werksfeer, bij een efficiënte organisatie met korte 

communicatielijnen 
- Een internationaal georiënteerde werkomgeving, waar gewerkt wordt volgens de hoogste 

Europese kwaliteits- en veiligheidsnormen 
- De mogelijkheid je verder te ontwikkelen door middel van uitgebreide opleidingsfaciliteiten 



 
 

- Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een premievrij pensioen, 
flexibel werken en aankopen extra verlofdagen 

 
Contact 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Wim Verschuur, Human 
Resources Manager tel. 0168 – 414 300, of bekijk onze website www.kolb.ch 
 
Solliciteren? 
Ben je geïnteresseerd in een baan bij Kolb Nederland B.V. en wil je graag solliciteren?  
Stuur jouw motivatie met CV naar: HR_NL@kolb.ch  

http://www.kolb.ch/
mailto:HR_NL@kolb.ch

