
De Process Engineer is onderdeel van de projectafdeling en is betrokken bij het ontwerpen,
bouwen en opvolgen van (afval)waterprocessen, proceswater- en drinkwaterproductie, geeft
ondersteuning aan service en startup voor industriële afvalwaterzuiveringen en
waterbehandelingen in een business unit die zeer klantgericht is. 

Process engineer
WIJ WERVEN AANWIJ WERVEN AAN

Veolia Water Technologies is een bedrijf gespecialiseerd in waterbehandeling. Voor ons
kantoor in Tienen zijn we op zoek naar een medewerker die ons team van ingenieurs wil
versterken.

Beschrijving

Infos

Voltijds 40 uur
20 vakantiedagen met 12 ADV dagen
Hospitalisatieverzekering, groepsverzekering,
ecocheques, eindejaarspremie en
maaltijdcheques aan €8.

Kwaliteiten

Leergierig 
Flexibel
Teamplayer

Profiel

Master (industriële, bio of burgerlijk)
ingenieurswetenschappen  of gelijkgesteld
door ervaring.
Uitstekende kennis van Nederlands OF Frans  
en Engels.
Georganiseerd, procesmatig en
verantwoordelijk. Je hebt een analytische en
kritische blik

Bedrijfswagen met tankkaart
Smartphone met abonnement 
Laptop



Definieer het meest geschikte water-/afvalwaterprocesontwerp om aan de behoeften van
de klant te voldoen en ondersteun het verkoopteam bij het verdedigen van onze
technische oplossing.
Bereid een technisch document, een conceptdocument of een technisch voorstel voor.
Het verkoopsteam procestechnisch ondersteunen bij het begrijpen van de behoefte van de
klant om uitdagende projecten met Veolia-technologieën en/of 'Game Change'-
oplossingen na te streven.
Proces risicoanalyse.
Ondersteuning van het projectuitvoeringsteam door het pstellen van een volledig en
gedetailleerd systeemontwerp, inclusief massabalansen, verbruiksartikelen, processtroom,
P&ID's, systeemcontrole, O&M-ontwikkeling en apparatuur selecties.
Training geven aan de klant/opdrachtgever.
Contact onderhouden met de Technische Directie in Parijs en/of technisch team bij expert
BU bij het verwerven van de ontwikkeling van Veolia-technologieën/oplossingen.
Doorgaan met het upgraden en verwerven van kennis over de nieuwste technologische
ontwikkelingen en nieuwe / geavanceerde technologie in (proces)waterbehandeling.
Inspecties ter plaatse en technische presentaties bij klanten.
Voert opstarts op locatie uit, prestatietests en probleemoplossing.
Houdt toezicht op en organiseert piloot- en laboratoriumwerk indien nodig voor de
project- en productontwikkeling.
Communiceer met leveranciers om apparatuur te specificeren en prijzen te verkrijgen.
Rapporteert de voortgang van de procesafdeling aan het hoger management.
Aftermarket-services bieden aan klanten, waaronder het uitvoeren van servicecontracten,
het beoordelen van klantgegevens en het geven van procesadvies aan klanten.

Opdrachten

ines.borgenon@veolia.com
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