
 

Ga voor duurzaam, een carrière lang 

Duurzaam en integraal afvalbeheer, dat is waar Indaver voor staat. Als bedrijf combineren we 

hoogtechnologische toepassingen met een maatschappelijke meerwaarde. We zijn steeds op 

zoek naar de meest innovatieve oplossingen voor het beheer van zowel huishoudelijk als 

industrieel afval. Aan tal van bedrijven en openbare besturen bieden wij een oplossing op 

maat. Indaver groeit snel, zowel in binnen- als buitenland. Onze groep bestaat momenteel uit 

meer dan 1600 medewerkers. 

Als Procesingenieur Special Waste Incineration sta je in de optimalisatie van de 

bestaande installaties te Antwerpen. Dit zijn gespecialiseerde ovens voor de verbranding van 

industrieel gevaarlijk afval. 

Dit zijn gespecialiseerde ovens voor de verbranding van chemisch afval.  

 Analyseer en bestudeer de processen van de installaties om optimalisaties te 
implementeren en proces & milieudoelstellingen te borgen. 

 Analyseer processtoringen en stel verbeterings- en voorkomingsmaatregelen voor 
ten einde dergelijke storingen te vermijden in de toekomst. 

 Spot en analyseer opportuniteiten/noden en werk concrete modificatievoorstellen 
uit. 

 Begeleid deze projecten ook in de uitvoering, indienststelling en in de nazorg 

 Neem het initiatief voor het ontwikkelen van verbeteringsprojecten. 

 Neem deel aan diverse projectgroepen binnen het SWI kennisdomein teneinde 
een efficiënte kennisvergaring en –deling te bewerkstelligen. 

 

Ben jij onze ideale kandidaat? 

 Je hebt een master in de ingenieurswetenschappen 

 Je hebt een diepgaande kennis van chemische, fysische en technische processen 

 Ervaring in de proces industrie is een pluspunt, geen noodzaak 

 Je bent sterk analytisch en je durft je standpunt te vormen en verdedigen  

 Je bent communicatief en je beheerst vlot de Nederlandse en Engelse taal 
 

Aanbod 

Je komt terecht in een boeiend, hoogtechnologisch bedrijf waar je een veelzijdige job met 

verantwoordelijkheid zal opnemen. Natuurlijk investeren we samen in je carrière en voorzien 

we de nodige opleidingen.  

Indaver biedt een competitief salarispakket, aangevuld met aantrekkelijke extralegale 

voordelen. We hechten belang aan een goede work-life balance en bieden hiervoor heel wat 

flexibiliteit. 

 

Solliciteren 

Solliciteer via jobs.indaver.be of mail naar hr.jobs@indaver.com voor meer informatie. 

 

Procesingenieur SWI 
Antwerpen 
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