
 

 

 

 

 

Je zal het misschien niet beseffen, maar waarschijnlijk ben je vandaag met één van onze producten in contact 
gekomen zoals o.a. medische toepassingen, cosmetica, voedselverpakkingen, motorolie, de geur van gas, … 
Onze producten kennen hun weg naar meer dan 70 000 eindtoepassingen in bijna 140 landen. 

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 

Als Elektrisch en Instrumenteel Technieker ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van elektrisch en 
instrumenteel onderhoud, identificeren van technische storingen, analyse van problemen.  Je biedt technische 
oplossingen aan met het oog op het verzekeren van de veiligheid, de bedrijfszekerheid en de efficiëntie van de 
bedrijfsinstallaties, telkens rekening houdend met geldende veiligheid-, milieu- en kwaliteitsvereisten. Je werkt 
ondersteunend en planmatig mee tijdens de implementatie van projecten.  

Je belangrijkste taken omvatten: 

• Zelfstandig werken en je expertise toepassen bij onderhoudstaken en reparaties 

• Diverse metingen en testen uitvoeren  

• Data verzamelen en analyseren om accurate rapporten te maken 

• Identificeren van tekortkomingen/ problemen en verbeteringen voorstellen 

• Werken volgens de regels op vlak van veiligheid, milieu en gezondheid en anderen ondersteunen 

• Toezicht en aansturing bij onderhoudsactiviteiten die door contractors gebeuren 
 

Je profiel: 

• Professionele Bachelor Elektromechanica of opleidingsniveau met gelijkwaardige relevante ervaring 

• Bij voorkeur een 3 tot 6 jaar ervaring hebben in de chemie of petrochemie  

• Goede kennis Nederlands/ (technisch) Engels 

• MS Office, Meridium, SAP, QSI, Lotus Notes en specifieke onderhoud gerelateerde softwaretoepassingen 
 

 

 

 

Wie zijn wij?  

Chevron Phillips Chemicals International NV begon zijn activiteiten in België midden jaren zestig onder de naam 
Phillips Petroleum Chemicals NV. Het maakt integraal deel uit van Chevron Phillips Chemical Company LLC, een 
50/50 joint venture tussen Chevron Corporation en Phillips 66, met hoofdkwartier in de VS. We zijn één van de 
top wereldproducenten van olefins en polyolefins, en een leider in het verdelen van aromatics, alpha olefins, 
styrenics, specialty chemicals, polyethylene piping en polymer resins.  
In België coördineert Chevron Phillips Chemicals International NV de marketing en de verkoop vanuit zijn EMEA 
hoofdkwartier in Diegem en zijn er 2 productievestigingen. In Tessenderlo is er de productie van organosulfur 
gerelateerde producten en in Beringen produceren we polyalphaolefins. 

 
  

Voor onze vestiging in Tessenderlo zijn we op zoek naar een (m/v):  

E&I Technician voltijds in dagdienst 

Join the CPChem family   
en stuur meteen je motivatie en CV naar eu-jobs@cpchem.com 

 

http://www.cphem.com
http://www.cphem.com/
mailto:eu-jobs@cpchem.com


 

  
 
 

 
 
 
 
Je beseft het misschien niet, maar je hebt vandaag waarschijnlijk een product gebruikt dat mogelijk is gemaakt 
door de kunststoffen en chemicaliën die zijn vervaardigd door Chevron Phillips Chemical (CPChem). Van 
medische benodigdheden en elektronica tot voedselverpakkingen en cosmetica, wij creëren de bouwstenen 
voor meer dan 70.000 consumenten- en industriële producten. 
 
Zelfs als een wereldwijd bedrijf met 5.000 medewerkers, behouden we een "klein bedrijf gevoel" en handhaven 
we een cultuur van respect, diversiteit en inclusie. Vraag een willekeurige werknemer van Chevron Phillips 
Chemical wat ze het leukst vinden aan hun baan, en over het algemeen is het antwoord "de mensen met wie ik 
werk!" We hechten veel waarde aan de balans tussen werk en privé en zien onze medewerkers graag groeien 
en ontwikkelen, zowel professioneel als persoonlijk. 
 
Chevron Phillips Chemical biedt je een afwisselende en boeiende baan in een internationale omgeving en de 
mogelijkheid om te leren en te groeien binnen de functie. Je maakt deel uit van een dynamisch team van 
professionele en gemotiveerde collega's in een groeiend en winstgevend bedrijf.  
wij voorzien een vast contract met een competitief loon en een aantrekkelijk pakket aan bijkomende voordelen 
(verzekeringen, verschillende cheques, bonus, opleidingen, extra vakantiedagen, …) 
 

http://www.cphem.com

