ALUCHA RECYCLING TECHNOLOGIES
Op IndustriePark Kleefse Waard (Arnhem) ontwikkelt Alucha momenteel unieke, duurzame
technologie voor het recyclen van papierslib. Doel hierbij is om deze belangrijke
reststroom uit de papierindustrie in mineralen en olie om te zetten. Eerdere labtesten
waren succesvol, en nu gaan we een schaal groter (100kg/h) testen.
In het project wordt samengewerkt met een grote papiermultinational, alsook met
onderzoeksinstellingen (ECN & Universiteit Twente). Verdere steun van de Provincie
Gelderland en het Ministerie van EZ (Topsector Energie).
Bouwfase is klaar, en omdat we aanstonds gaan testen zijn we per direct op zoek naar:

VACATURE

PROCESS ENGINEER
FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als Process Engineer ben je in 1e instantie nauw betrokken bij de het opstarten van de
installatie en de uitvoering van de testen. Je hebt ervaring met het bedrijven van
thermische (pilot-)processen en neemt hierin, op korte termijn, de leiding. Stuurt daarbij de
operator(s) aan. Geeft mening over proces, optimalisatie en veiligheid. Handig, creatief en
technisch sterk. Vindt het leuk om actief mee te werken aan het realiseren van nieuwe
innovatieve en duurzame (recycling-)technologie.
Denkt met rest van het dynamische team mee en werkt ook aan het ontwikkelen van
verdere projecten. Is daartoe ook bekend met werken in een labomgeving.
Flexibele instelling. Mogelijkheid tot doorgroeien naar senior rol in het groeiende bedrijf.

PROFIEL
•
•
•
•
•
•

Technische opleiding op HBO- of Universitair niveau
5 tot 10 jaar ervaring met opstarten/operatie van chemische processen
Geeft leiding aan operator(s) en/of stagiairs
Kennis van procestechnologische elementen (zoals materiaalkennis, instrumenten,
elektra & control, etc.) is een pré, evenals 3d modelling skills
“Hands on" , gedreven en flexibel
Beheerst de Engelse taal

AANBOD & SOLLICITEREN
We bieden je een impactvolle en uitdagende baan binnen een innovatief bedrijf.
Gestart wordt op basis van een tijdelijk contract, maar we beogen die op termijn om te
zetten in een vast contract.
Prima salaris en arbeidsvoorwaarden. Neem bij interesse contact op met Hans Cool
(06 28 160 585 of recruiting@alucha.com)

