
 

 

 

 

 

Wat zijn jouw verantwoordelijkheden? 

Als Quality Control Lab Technician ben je verantwoordelijk voor staalname, uitvoering en rapportage van routine en ad 
hoc kwaliteitscontroles volgens voorgeschreven procedures. Deze kwaliteitscontroles gebeuren voor de producten 
gerelateerd aan de Tessenderlo Plant om onze klanten product te kunnen leveren dat volledig voldoet aan de 
vooropgestelde specificaties. Je zal ook EHBO uitvoeren tijdens en na de kantooruren en verantwoordelijk zijn voor EHBO 
bij noodsituaties. Verder voer je de verschillende takenlijsten uit in een volcontinu shiftsysteem en binnen de 
vooropgestelde termijnen. 
 
Je belangrijkste taken bestaan uit: 

• Dataverzameling & -analyse, met behulp van werkinstructies en procedures 

• Kwaliteit van de analyses, testen, inspecties verzekeren  

• Documenten beheer 

• Continue bijleren en ontwikkelen van je expertise 

• Compliance & veiligheid garanderen 
 

Je profiel: 

• Bachelor chemie of gelijkwaardige relevante ervaring 

• 1-3 jaar ervaring hebben in zelfstandig werken bij voorkeur in chemie of petrochemie  

• Algemene technische kennis bij gebruik van machines, apparatuur en materialen en kan technische 
begeleiding/ondersteuning verlenen 

• Sterk in plannen, organiseren, prioriteiten stellen en opvolging van acties 

• Nodige skills om data te verzamelen, analyseren en rapporten op te stellen 

• Bereid te werken in volcontinue shiftsysteem (V-L-N-D) 

• Goede kennis Nederlands/ (technisch) Engels 

• Computer skills: MS Office, labo 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):  

QC Lab Technician in ploegensysteem 

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 inclusief een shift premie en een aantrekkelijk pakket 
aan bijkomende voordelen (verzekeringen, verschillende cheques, bonus, opleidingen, extra vakantiedagen, …) 
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