Monument Chemical, onderdeel van de Heritage Group, is een Amerikaans familiebedrijf met innoverende
productiesites in België en de Verenigde Staten. De vestiging in Antwerpen (Kallo) produceert diverse chemicaliën en solvents en focust zich op custom processing, wat betekent dat destillatie- en reactiecapaciteit
wordt aangeboden aan de chemische industrie. Ook worden eigen producten vervaardigd. In het kader
van enerzijds verdere uitbreiding en anderzijds de continuïteit te bestendigen zijn we voor de vestiging in
Antwerpen (Kallo) op zoek naar (m/v):

Productiecoördinator
Na een uitgebreid trainingsprogramma waarbij
je on-the-job de werkprocessen en veiligheidsvoorschriften leert kennen, krijg je de mogelijkheid om je organisatorische en leidinggevende
skills te ontplooien. Je ziet er op toe dat alle
werkzaamheden in de productieafdeling veilig
en vlot verlopen. Je bent nauw betrokken bij
het productieproces, en waakt mee over een
veilige en efficiënte werkwijze. Je zorgt ervoor
dat alle betrokken afdelingen, waaronder
maintenance, supply chain en quality, over de
nodige informatie beschikken om het
productieproces optimaal te laten verlopen.
Je rapporteert rechtstreeks aan de VP
Production. De activiteiten vinden plaats in
een vierploegensysteem zonder nachtdienst
voor de productiecoördinator en met
bijpassende shiftvergoeding.
Je behaalde een technische bachelor/master
of bent gelijkwaardig door ervaring binnen
een chemische of vergelijkbare productieomgeving. Je hebt een sterk probleemoplossend
vermogen, beschikt over een plannings- en
organisatietalent en neemt eigen initiatieven.
Je bent communicatief, gaat vlot met
verschillende personen om en deinst er niet
voor terug om doortastend op te treden waar
nodig. Verder ben je een echte teamplayer en
beheers je vlot het Nederlands en Engels.

Project Engineer /
Piping Engineer
Als Project Engineer / Piping Engineer word je
binnen de technische afdeling het centrale
aanspreekpunt voor het succesvol implementeren van kleine en grote onderhouds- en
investeringsprojecten en dit van concept tot
en met realisatie. Je zorgt voor de coördinatie
van een multidisciplinair team, bestaande uit
interne en externe partijen. Je geeft tevens
leiding aan de (externe) piping designers. Je
verzorgt ook zelf de concrete uitwerking van
piping en mechanische ontwerpen en
optimaliseert bestaande processen,
technologieën en werkmethoden die met
projectbeheer en engineering te maken
hebben. Je maakt kostenschattingen en waakt
over budgetten, planning en tijdige oplevering
van je projecten. Je rapporteert aan de
maintenance manager.
Je voelt je thuis in een vlakke structuur met
veel ruimte voor initiatief en ownership. Je
hebt aantoonbare ervaring op het vlak van
projecten in chemische procesindustrie. Je
hebt een grote interesse voor en kennis van
piping design. Je volgde een ingenieursopleiding in vakgebieden mechanica, elektromechanica,… of gelijkgesteld door ervaring. Als
teamplayer kan je in een sterk dynamische en
snel wijzigende omgeving werken. Je bent
pragmatisch van aanpak en hebt een
no-nonsense aanpak. Dit alles aangevuld met

kennis van Autocad, Office-systemen en een
zeer goede kennis van Nederlands en Engels.

Customer Service
Representative
Als customer service representative ben je
het eerste aanspreekpunt voor onze custom
processing klanten. Je bent de link tussen de
klant en onze logistiek, productie en kwaliteit.
Je organiseert dagelijks aanleveringen en
afhalingen van vloeibare chemische producten;
zowel per truck, per boot als per spoor.
Daarnaast factureer je maandelijks de verleende
diensten, coördineer je binnenkomende en
uitgaande stalen, handel je klachten
professioneel af, communiceer je maandelijks
de rapporteringen.
Na het behalen van een diploma bij voorkeur
op bachelor niveau verdiende je de eerste
strepen in een commerciële of logistieke
functie; liefst in een chemische of vergelijkbare
sector. Je bezit de noodzakelijke communicatieve en sociale vaardigheden en je kan je vlot
uitdrukken in Nederlands en Engels; Duits
en/of Frans zijn een plus. Je denkt klantgericht,
werkt zelfstandig , nauwkeurig en proactief.

E&I-technieker
Als E&I-technieker sta je in voor het dagelijks
onderhoud van onze elektrische en meet- en
regelinstallaties en dit in dagdienst.

Je lost allerlei storingen van elektrische en
instrumentele aard op en neemt installaties
mee in dienst. Je wordt ook actief mee
betrokken bij het realiseren van E&I-projecten.
Na de opleidingsperiode neem je deel aan een
wachtdienst (gemiddeld om de drie weken).
Je bezit minimum een technisch diploma op
A2-niveau en bij voorkeur een bachelor elektromechanica, meet- en regeltechnieken, elektriciteit. Je hebt aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie. Je hebt een sterk technisch en
analytisch inzicht dat je combineert met een
systematische werkaanpak.
Ben je geïnteresseerd te werken in een bedrijf
met korte beslissingslijnen waar initiatief nog
mogelijk is; een werkomgeving met, gezien
de aard van de business, veel afwisseling en
(technische) uitdagingen, werkzekerheid in
combinatie met de mogelijkheid tot
een behoorlijk salarispakket aangevuld met
extralegale voordelen? Aarzel dan niet en mail
je motivatiebrief met cv ter attentie van onze
senior consultant Luc Naudts via
de website van Ucare (www.ucare.be).
Een snelle en vertrouwelijke behandeling van
uw kandidatuur wordt gegarandeerd.

