Personeeladvertentie verschenen in Vacature en Job@
LANXESS is een nieuwe internationale chemie-onderneming, die vroegere chemie-activiteiten en een deel van
de polymeerbusiness van Bayer groepeert. Met een omzet van ca. 6 miljard Euro en ruim 20.000 medewerkers
wereldwijd bekleedt LANXESS een leidende positie in de chemische industrie. Begin 2005 wordt LANXESS naar
de beurs gebracht. Ook in België in het Antwerpse havengebied is LANXESS present met twee belangrijke
productiesites, met name LANXESS N.V. en LANXESS RUBBER N.V.
Sta je open voor vernieuwing en wil je enthousiast meewerken aan het succes van onze kersverse organisatie,
dan ben je bij ons aan het juiste adres!

LANXESS RUBBER N.V.
Onze vestiging LANXESS Rubber N.V. in Zwijndrecht vervaardigt butyl-rubbers die
hun toepassing vinden in de automobiel- en pharmaceutische industrie. Ongeveer
480 medewerkers werken in een stimulerende omgeving waar veiligheid, kwaliteit
en milieuzorg op de eerste plaats komen. Wij zijn op zoek naar: (m/v)

Mecaniciens
Functie: je bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de chemische installaties.
Vereisten: diploma graduaat onderhoudstechnieken / hoger secundair onderwijs
elektromechanica.
Profiel: je bent contactvaardig en kan veilig en milieu- en kwaliteitsbewust denken
en handelen.

Chemievakmannen
Functie: je verzorgt de controle-rondgangen in de installaties en neemt bedrijfsonderdelen in en uit dienst. Vanuit de controlekamer stuur je het productieproces in
een volcontinu 4-ploegensysteem.
Vereisten: diploma graduaat/TSO scheikunde, procestechnieken of elektro-mechanica of diploma industrieel ingenieur scheikunde of elektromechanica.
Profiel: je bent contactvaardig en kan veilig en milieu- en kwaliteitsbewust denken
en handelen.

Profiel: je hebt minstens enkele jaren relevante ervaring in een productie-omgeving
en beschikt over een goede kennis van procescomputers en –sturingen om alle
mogelijke problemen op te lossen. Je kan buigen op vlotte sociale en communicatieve vaardigheden.

LANXESS N.V.
Wij zijn producent van kunststoffen en kunststofvoorproducten, rubberchemicaliën
en glasvezels. Onze organisatie telt reeds meer dan 1000 enthousiaste medewerkers bij wie goede teamgeest, hoge kwaliteit en optimale veiligheid hoge prioriteit
hebben. Voor onze vestigingen van LANXESS N.V. in zowel Lillo (rechteroever) als
Kallo (linkeroever) zoeken wij: (m/v)

Procesoperatoren
Functie: je takenpakket bestaat uit het sturen van het productieproces vanuit de
controlekamer, verzorgen van controle-rondgangen, bedienen van bedrijfsapparaten
en het in en uit dienst nemen van bedrijfsonderdelen. Je wordt tewerkgesteld in een
volcontinu 5-ploegensysteem.
Vereisten: hoger secundair onderwijs scheikunde, mechanica, elektromechanica of
elektriciteit of hoger onderwijs korte type scheikunde of elektromechanica.
Profiel: je bent contactvaardig en kan veilig, milieu- en kwaliteitsbewust denken en
handelen.

Business Analyst Financiële SAP
Functie: je beheert de lokale instellingen binnen het Europese LANXESS SAP
systeem. Je staat ook in voor het ontwerpen en uitvoeren van uitbreidingen en aanpassingen i.s.m. het centrale ontwikkelingsteam in Leverkusen. Verder geef je ook
support aan de eindgebruikers en hun management met betrekking tot het gebruik
van de SAP-modules FI en CO.
Vereisten: universitair handelsingenieur/economie TEW of gelijkwaardig door ervaring, bij voorkeur een combinatie van economie en informatica. Gedegen kennis van
de financiële modules van SAP: FI-CO, waaronder AA, AP/AR, PA-PCA, PC, TR
en CCA. Gedegen kennis van de werking van een financiële en boekhoudafdeling
binnen een multinational.
Profiel: je bent een teamplayer die kan samenwerken met collega’s uit verschillende disciplines, maar ook in staat is om zelfstandig projecten te beheren. Je
bent bovendien stressbestendig en een strikte deadline schrikt je niet af. Je hebt
een goede talenkennis (Nederlands, Duits en Engels) en bent bereid internationale
verplaatsingen te maken. Mogelijke pluspunten: Ervaring in systeemontwikkeling.
Kennis van ABAP, SAP reporting en Business Warehouse. Ervaring in applicatie
support: probleemanalyse, diagnosestelling. Kennis van andere ontwikkelingsomgevingen zoals Oracle, Microsoft VB of VBA.

Mecaniciens

Productie-ingenieur

Wij bieden:

Functie: je bent verantwoordelijk voor het stroomlijnen van de productie-operaties.
Dat betekent dat je nieuwe projecten ontwikkelt, processturingen bijstuurt, storingen analyseert en het verbruik van grondstoffen en energie optimaliseert.
Vereisten: diploma burgerlijk ingenieur scheikunde of werktuigkunde.

Functie: je voert mechanische onderhoudswerken uit in de productie-installaties.
Vereisten: hoger secundair onderwijs mechanica of elektromechanica.
Profiel: je bent contactvaardig en kan veilig, milieu- en kwaliteitsbewust denken en
handelen. Je wordt tewerkgesteld in dagdienst en bent bereid tot volcontinu shift.

Meet- en regeltechnici
Functie: je takenpakket bestaat uit het uitvoeren van onderhoudswerken met
betrekking tot de electro- en automatiseringstechnische installaties in de productiebedrijven, storingsanalyse en storingsopheffing van de electrotechniek en procesautomatisering en testen en inbedrijfname bij aanpassingen en vernieuwingen.
Vereisten: hoger onderwijs korte type elektromechanica, optie meet- en regeltechnieken. Ervaring is niet absoluut vereist.
Profiel: je bent een communicatieve teamplayer, die tewerkgesteld wordt in dagdienst en bereid is om in volcontinu shift te werken.

Een boeiend werkterrein met ruimte voor eigen initiatief, een aantrekkelijk salaris,
een ruim pakket extra-legale voordelen en doorgroeimogelijkheden.

Belangstelling? Stuur dan meteen
je CV en sollicitatiebrief naar:
LANXESS RUBBER N.V.
t.a.v. An Vanden Berghen
Canadastraat 21
2070 Zwijndrecht
tel: 03/252 18 80
an.vandenberghen@lanxess.com

LANXESS N.V.
t.a.v. Marjan Muyshondt
Haven 507, Scheldelaan 420
2040 Antwerpen
tel: 03/540 35 65
marjan.muyshondt@lanxess.com

