Lübbers Friesland BV is een engineering en development office gericht op de voedingsmiddelenindustrie. Wij
ontwerpen en installeren indamp- en sproeidrooginstallaties voor een internationale markt. We zijn op zoek naar
versterking van ons team en zoeken een:

PROCESS ENGINEER - M/V
(Locatie: Ochten – Fulltime dienstverband)
Als proces engineer bedenk je proces oplossingen voor klant specifieke wensen of problemen. Dit doe je in nauwe
samenwerking met de salesmanager en de projectmanager. Uitdagingen waarmee je wordt geconfronteerd zijn
productie- en product gerelateerd. Je zoekt naar unieke oplossingen die passen bij de actuele ontwikkelingen in de
markt en industrie. De beoogde oplossing kan je vastleggen in een massa- en energiebalans en je bent in staat om
proces specifieke apparaten te berekenen. Gedurende de projectuitvoering ben je verantwoordelijke voor de
daadwerkelijke inbedrijfstelling van de door jou ontworpen installatie.
Wij bieden een afwisselende functie binnen een boeiend en ambitieus bedrijf. In onze organisatie heerst een
informele, open en directe sfeer. We stimuleren persoonlijke ontwikkeling en bieden voldoende doorgroeimogelijkheden.
Taken:









De basis van een project vastleggen in een PFD, procesbeschrijving en massa- en energiebalans.
Het schematisch uitwerken van een project in een P&ID en lay-out.
Het maken van de functionele beschrijving van een proces.
Communiceren met toeleveranciers en opdrachtgevers.
Het uitvoeren van pre-engineeringstudie.
Het presenteren en verdedigen van de procesoplossing.
Het inbedrijfstellen van de installatie als ook de validatie van het proces.
Het ondersteunen van andere afdelingen tijdens de uitwerkingen van het project.

Jouw profiel:
 werk- en denkniveau HBO/WO
 opleiding Procestechnologie, Food Technology of soortelijk
 werkervaring in procesindustrie/apparatenbouw is een pré
 spreek- en schrijfvaardigheid in Nederlands, Engels en Duits
 gestructureerd en resultaatgericht werken
 bereid internationaal te reizen
 vaardig in het werken met Microsoft Office
 ben je een schoolverlater of heb je 1-2 jaar relevante ervaring reageer dan ook!
Heb jij interesse in deze functie? Dan ontvangen wij graag je motivatie met CV!
Stuur je sollicitatie met bijlagen in PDF-bestand naar hetty.rijken@luebbers.org
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