Ons bedrijf
InOpsys NV biedt industriële bedrijven een innovatieve en duurzame on-site oplossing voor hun
vloeibare neven- en afvalstromen. Transport en verbranding van afvalwater en solventstromen
vermijden van is wat ons team drijft. Onze oplossingen creëren niet-toxisch, biodegradeerbaar en
zuiver water en hierbij trachten we ook om waardevolle componenten uit de afvalstromen (metalen,
solventen, …) maximaal te recupereren. Op deze manier kunnen we onze klanten, farmaceutische,
chemische en aanverwante bedrijven, ondersteuning bieden in het creëren van waterkringloop
sluiting en circulaire economie.
We zijn een jong, opgericht in 2015, en dynamisch bedrijf en momenteel in volle expansie met
uitbreiding van onze activiteiten in geheel Europa.
Meer info: www.inopsys.eu

Wij zoeken:
On-site Field Operations Engineer

Jouw taken
•
•
•

•
•
•
•

Ondersteuning bij de engineering en de bouw van onze nieuwe mobiele zuiverings
installaties
Vervolgens ook de inbedrijfname en opstart van de installatie bij de klanten
Installeren van bestaande machines on-site bij de klant en uitvoeren van controles op de
gehele werking volgens de voorgeschreven procedures, via remote control en ter plaatse,
trouble shooting, inplannen onderhoud en levering chemicaliën, ..
Opvolgen van de vooropgestelde zuiveringsparameters
Definiëren van mogelijk verbeteringspotentieel
Het plannen en uitvoeren van preventief en correctief onderhoud en het oplossen van
eventuele storingen in de installaties.
Het uitvoeren van stockcontroles en aangeven van eventuele tekorten aan de
verantwoordelijke van Operations.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiligheid is deel van je DNA en je geeft hier steeds het goede voorbeeld
Hoge kwaliteitseisen schrikken je niet af, noties van ISO en VCA zijn een pluspunt.
Je hebt een passie voor uitdagingen en bent ondernemend
De mentaliteit om te willen leren en begrijpen is aanwezig
Je beschikt over voldoende kennis van chemie met een affiniteit voor techniek in het
algemeen (mechanisch en elektrisch)
Je beschikt over een diploma industrieel ingenieur procestechnieken, industrieel ingenieur
EM of Bachelor EM met zeer relevante werkervaring
Ervaring met automatisatie, PLC en ervaring met chemische operaties is een pluspunt
Werkervaring als productie of field service engineer is ook een pluspunt
Je kan zeer zelfstandig werken

•
•
•

Duurzaamheid en circulair denken spreken je sterk aan
Je bent vlot in het Nederlands, Engels en eventueel Frans
Communicatief en zeer klantvriendelijk ingesteld

Ons aanbod
•
•
•
•
•
•
•

Een boeiende positie, een zeer afwisselende job, in een jong, dynamisch en sterk groeiend
bedrijf dat continu investeert in zijn werknemers en de laatste nieuwe technologieën.
Continu bijleren en allerlei specifieke opleidingen.
Je komt terecht in een hecht & dynamisch team met een ondernemende sfeer en een open
cultuur: een plek waar je je snel thuis zal voelen.
De kans om via je job bij te dragen tot zuiver industrieel water, een circulaire economie en
meer duurzaamheid in de industrie.
Interessant salaris pakket in overeenstemming met diploma en de beschikbare ervaring.
Reële doorgroeimogelijkheden op relatief korte termijn binnen een bedrijf in volle expansie
De kans om InOpSys NV mee uit te bouwen tot een wereldspeler!

Denk je dat jij bent wie we zoeken, aarzel dan niet en bezorg ons je motivatiebrief en CV via:
info@inopsys.eu
steven.delaet@inopsys.eu

We don’t pick up your waste. We bring you a solution.
Not for the problems of yesterday
but for the challenges of tomorrow.

