
 

 
Sensitivity: External 

  
 
Rosier Nederland B.V. te Sas van Gent (NL) is een kunstmestproducent. De productieplant met ruim 
100 werknemers is gespecialiseerd in de productie van kunstmeststoffen “op maat”. De producten 
worden via de eigen salesorganisatie aan landbouwcoöperaties en de kunstmesthandel over de 
hele wereld verkocht. 

 
 
Per direct zijn wij op zoek naar een fulltime kandidaat voor de functie van: 

 

PROCESS ENGINEER 
 
De Functie 

De process engineer is verantwoordelijk voor proces gerelateerde technische ondersteuning in de 
plant. Hij/zij houdt zich bezig met het ontwerpen, analyseren, monitoren en verbeteren van 
processen en installaties binnen Rosier Nederland B.V. Tevens verwachten wij een actieve 
houding t.o.v. verbeteringen op het gebied van veiligheid, milieu en energie-efficiency. U 
rapporteert aan de manager Plant Availability en Technical Development. 

 
Verantwoordelijkheden: 
 

- Verbeter de korte termijn efficiency van de plant door actief bij te dragen aan projecten en 
processen binnen de locatie. 

- Neemt deel aan onderzoeken van low/medium incident onderzoeken (bijv Process Safety, 
Operational Excellence) met de doelstelling om de technische zaken op een 
gestructureerde manier op te lossen. 

- Verantwoordelijk voor kleine projecten. 
- Doet studies naar procesverbeteringen in samenwerking met het projectteam. 
- Draagt bij aan projectstudies en voorbereiding van projectvoorstellen als basis voor de 

prioriteitenstelling voor het CAPEX-budget. 
- Is in staat om MOC/HSE-activiteiten te leiden voor kleinere projecten. 
- Neemt deel in start-up, commissioning en opstart van de plant or delen hiervan. 

 
Opleiding 

 
  Master’s degree (Bachelor’s degree) Chemical Engineering, Process Technology, 

Automation of Mechanical Engineering.  

      1-5 jaar ervaring in de chemische industrie. 
 

Uw profiel  
 

U heeft technisch inzicht en kennis van chemische producten. U kunt hoofd- van bijzaken 
onderscheiden, durft beslissingen te nemen en prioriteiten te stellen, ook in hectische tijden. U heeft 
een hands-on-mentaliteit waardoor u vaak in de fabriek aanwezig bent. U bent stressbestendig en 
heeft geen 9 tot 5 mentaliteit. U beschikt over goede communicatieve vaardigheden, 
overtuigingskracht en weet uw doelstellingen te realiseren. Het werken met het officepakket, met 
name Word, Excel, MS projects is voor u geen probleem. U woont in de nabije omgeving van ons 
bedrijf zodat u indien nodig in maximaal 45 minuten op het terrein aanwezig kunt zijn. 

 
Aanvullende informatie over Rosier kunt u vinden op onze website: www.rosier.eu/nl. 
Nadere informatie over de functie kunt u verkrijgen bij mevrouw E. van Haelst, hoofd P&O, 0115-
456110.  
Indien u interesse heeft in bovengenoemde functie verzoeken wij u schriftelijk te reageren.  
U mag uw sollicitatie via e-mail of per post versturen naar els.vanhaelst@rosier.eu of naar Rosier 
Nederland B.V., postbus 70, 4550 AB  Sas van Gent. 
 

http://www.rosier.eu/nl

