
Avantium is een toonaangevend chemisch technologiebedrijf en een voorloper in het ontwikkelen van unieke inno-

vaties op het gebied van duurzame chemie. We ontwikkelen innovatieve chemietechnologieën en –materialen op 

basis van duurzame grondstoffen in plaats van fossiele bronnen.

 

Avantium’s Dawn Technology ™ is een gepatenteerd en innovatief proces dat plantaardige voedingsstoffen die niet 

voor levensmiddelen zijn gebruikt, omzet in industriële suikers en lignine. Dit betekent dat afval of restmateriaal, 

zoals de takken en schors van bosbouw en maïs tover, en bagasse van de teelt van maïs en rietsuiker, nu kunnen 

worden omgezet in industriële suikers met een hogere waarde. Industriële suiker, zoals glucose, is een kernbouw-

steen voor veel biobased producten en wordt steeds belangrijker in de overgang naar een circulaire economie. 

 

Avantium’s Catalysis business unit provides research services (Services) and research laboratory equipment (Systems) for (petro)chemical companies worldwide. 

Our Services and Systems project teams work together with customers in joint research and development projects in the area of catalysis. Avantium has developed 

a unique technology to prepare and test catalysts. This enables customers to significantly reduce time and money needed for development and optimization of 

catalytic processes.

Onze Ray Technology ™ is een zeer efficiënt proces dat plantaardige suikers omzet in glycolen, belangrijke chemische bouwstenen voor de waardeketen van polyes-

ter. De Ray Technology ™ pilot plant is op 7 november 2019 geopend en op 16 mei 2020 opgestart. De volgende stap is het verder optimaliseren en opereren van de 

pilot plant, waarmee het proces op een grotere schaal gevalideerd kan worden.

 

E/I/A Technicus
Delfzijl

 

 Wat ga je doen?
De E/I/A-technicus is verantwoordelijk voor het zorgen van dat de pilot plants goed draaien. Een hele belangrijke onderdeel is het beheren van de onder-

houd van de installaties (elektrotechnische, instrumentatie en automatisering). Belangrijke onderdelen daarvan is het voorbereiden en coördineren van 

onderhoud stops, nieuwbouw en modificaties op E/I/A gebied. Om de overzicht goed te bewaren moeten de beheersystemen op E/I/A-gebied nauwkeurig 

bijgehouden worden en de technische- en onderhoudsdocumentatie altijd up to date zijn. Op termijn kan je ook de kans krijgen om ingezet te worden op 

de nieuwe fabriek die Avantium gaat bouwen in te Delfzijl.

 

	 Het uitvoeren van correctief onderhoud zoals reparaties en storingen.

	 Zorgen voor preventief onderhoud zoals inspecties en keuringen van de installaties.

	 De installatieverantwoordelijke zijn voor de elektrotechnische installaties. 

	 Root cause en storingsanalysen uitvoeren en verbeteringen voorstellen voor de installaties.

	 Inspectieplannen maken voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de installaties te waarborgen.

 

Wat neem je mee?
Deze functie past bij jou als je ervaring hebt als E/I/A-technicus in de chemische procesindustrie, waarbij je de drie disciplines E/I/A beheerst. Analytisch ver-

mogen is belangrijk voor de rol en verder begrijp je de taal van procesengineers en procesoperators. Ervaring een kennis van met installatie en onderhoud 

van PLC’s, Computers , DCS systemen, installatie en onderhoud van instrumentatie en online analyse apparatuur is belangrijk om snel deze rol je eigen te 

kunnen maken. Het werken in een Pilot Plant en Flagship vraagt om een flexibele en gemotiveerde houding. Het biedt veel mogelijkheden om zich breed 

te ontwikkelen in een zeer dynamische omgeving. Je bent goed thuis op het gebied van automatiseringssystemen en hebt kennis wat er tussen opnemer 

in het veld en signaal op het beeldscherm af speelt waardoor je zelfstandig storingen en reparaties kan uitvoeren.

 

Verder heb je;
	 Een afgeronde MBO opleiding in elektrotechniek, instrumentatie en/of automatisering.

	 Ervaring van bedrijfsvoering van elektrische installaties conform NEN 3140.

	 Kennis van het repareren en oplossen van storingen van procesinstrumentatie.

	 Ervaring in het opstellen van onderhoud- en inspectieschema’s voor E/I/A apparatuur.

	 Een flexibele houding en het vermogen om goed in teamverband te kunnen werken.

 

Wat wij je bieden
Een uitdagende rol in onze pilot plants in Delfzijl. Het betreft een fulltime vacature, welke in een dagdienst wordt uitgevoerd. Bij Avantium kan je een ver-

schil maken door samen te bewijzen dat ‘the sky, the limit’ is. Als kleine organisatie moedigen we mensen aan om verder te kijken dan voor de hand liggen-

de om onze doelen te bereiken.

 

Interesse?
Maak een kopie van onderstaande link om direct te reageren via onze eigen website:

https://www.avantium.com/careers/vacancies/?gh_jid=6034829002


