
Avantium is een toonaangevend technologieontwikkelingsbedrijf en een voorloper in de duurzame chemie. Daar-

naast leveren wij, op het gebied van heterogene katalyse, onderzoeksdiensten en zelf ontwikkelde units aan klanten 

wereldwijd. Avantium hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam en er zijn drie pilot plants gevestigd in Geleen en 

Delfzijl. In totaal werken er ongeveer 240 mensen met minstens 20 verschillende nationaliteiten.

Voor de businessunit Catalysis zijn wij op zoek naar een: Lab Technologist die ons services team komt versterken.

Lab Technician
Locatie: Amsterdam

In Catalysis werken projectteams samen met klanten aan onderzoek en ontwikkeling van katalytische processen. Hierbij worden specifieke katalysatoren 

en proces condities (flows, temperaturen, drukken etc.) van klanten behandeld om de gewenste doeleinden te behalen.

Binnen Catalysis werkt het services team voor de projectleiders om project condities te vertalen naar onze zelf ontwikkelde flow units, die intern gebruikt 

worden om projecten te draaien. De flow units worden door de Lab Technologists opgebouwd, onderhouden, aangepast, gekalibreerd en getest om uit-

eindelijk het project samen met de rest van het projectteam uit te voeren.

Verantwoordelijkheden
Als Lab Technologist binnen de afdeling Services binnen Catalysis ben je verantwoordelijk voor onze flow units en daarbij ook voor het uitvoeren van 

project werk op deze flow units.

De voornaamste werkzaamheden bestaan uit:
	 monitoren en controleren van (catalyst testing) flow units (temperatuur-, druk-, flow sensoren & controllers, liquid levels, gas detecties etc.),

	 checken van data samen met projectleiders (Excel, Miner3D),

	 uitvoeren van (periodieke) kalibraties van sensoren,

	 troubleshooten van unit gerelateerde problemen, zowel hardware als software,

	 opbouwen en aanpassen van units ten behoeve van projecten,

	 kwaliteitsborging en (veiligheids)documentatie van de werkzaamheden op de units en gebruikte chemicaliën.

Functieeisen
Om succesvol te zijn in de rol als Lab technologist is een affiniteit met (proces) apparatuur in combinatie met probleem oplossend vermogen van belang. 

Zelfstandig werken is een onderdeel van de rol, echter maak je deel uit van een team waarbij samenwerking in teamverband essentieel is voor de succes-

sen van de projecten. Verder is het belangrijk om kennis te hebben van lab-veiligheid en het werken met chemicaliën en dit in de praktijk uit te zetten door 

bij te dragen aan de veiligheid in ons laboratorium en te houden aan de veiligheidsvoorschriften. 

Verder heb je;
	 een bachelor’s degree in scheikunde of een vergelijkbaar studie,

	 minimaal 1 jaar werkervaring in de chemische/technologische industrie,

	 communicatieve- en reportagevaardigheden in het Engels,

	 kennis van elektra, NEN3140,

	 een flexibele instelling om bereid te zijn periodes van routinematig werk uit te voeren,

	 technische ervaring met het aanleggen van tubing, connectoren en valves (voornamelijk Swagelok / VICI is een pre.

Wat bieden wij?
 Wij zijn een relatief klein bedrijf met erg veel kennis, veel nationaliteiten en unieke technologieën. Wij hebben een informele cultuur, een platte organisatie 

en vieren graag de vele culturen die wij vertegenwoordigen. Daarbovenop bieden wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Het werken binnen Catalysis in het services team biedt veel verschillende projecten, sommige duren slecht een maand en sommige kunnen wel jaren 

doordraaien. Je zal met verschillende projectgroepen en chemische applicaties in aanmerking komen die elk project weer een andere beleving geeft. Om 

onze gespecialiseerde service en kwaliteit op peil te houden komen wij ook constant in aanmerking met nieuwe (zelf ontwikkelende) technologie die wij 

vervolgens proberen toe te passen in onze units.

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

https://www.avantium.com/careers/vacancies/?gh_jid=5653807002


