
 

 
Vacature: 

Elektromechanisch onderhoudstechnieker 
 

 
Gent, 2 maart 2021 
 

Bio Base Europe Pilot Plant is op zoek naar een 
Elektromechanisch onderhoudstechnieker 

 

Functie: 

Als elektromechanisch onderhoudstechnieker in onze pilootfabriek, kies je voor een 
“buitengewone” job in een bijzondere werkomgeving die ten dienste staat van de snel groeiende 
biogebaseerde economie. 
 
Je bent onze redder in nood wanneer er in onze unieke installaties storingen optreden en moeten 
opgespoord worden. Zowel storingen van elektrische, elektromechanische als mechanische aard 
weet jij feilloos te detecteren. Je volgt ook elektrische werken op en zorgt voor de nodige 
foutopsporing, correcties en testen bij opstart.  
 
Je maakt deel uit van de technische dienst, een team van creatievelingen met handen aan hun lijf! 
Zij houden onze pilootfaciliteit operationeel en zorgen voor de vele aanpassingen eigen aan onze 
bijzondere installaties. Geen dag is hetzelfde!  
 
Je fungeert als rechterhand van de automatisatie ingenieur die instaat voor processturing, logging, 
elektrische installaties, nutsvoorzieningen, ICT en netwerkinfrastructuur en gaat mee op zoek naar 
oplossingen voor storingen die de productieprocessen in het gedrang brengen.  

Je ondersteunt je collega techniekers, de procesteams, alle lopende projecten en het onderhoud 
in het algemeen.  Dit doe je ook “op het terrein”: in onze labo’s en in de fabriek! 

Profiel 

Onze ideale kandidaat heeft volgend profiel: 

Je genoot een technische opleiding en je bent een ‘pro’ in het opsporen van elektrische storingen. 

Ook instrumentatie-instellingen hebben geen geheimen voor jou. Bij voorkeur heb je al enkele 

jaren ervaring in de voedings-, de biotech- of aanverwante industrie.  

Je houdt van afwisseling en uitdagingen en je bent gedreven en gebeten om je handen uit de 

mouwen te steken. Je bent oplossingsgericht en stressbestendig, je werkt nauwgezet en 

pragmatisch en je streeft steeds naar verbetering. Je communiceert vriendelijk en vlot en je kan 

zowel zelfstandig als in teamverband werken. 

MAAR, niemand is perfect en er is bij de Bio Base Europe Pilot Plant zeker ruimte om ‘al doende’ te 
leren! Je kan het volledige lijstje hierboven niet afvinken, MAAR je bent flexibel, leergierig en je staat 
open voor een training op maat? Je hebt geen angst voor uitdagingen en er stroomt een goede dosis 
pioniersbloed door je aderen? 



Neem dan zeker contact op! 

Bio Base Europe Pilot Plant 

Bio Base Europe Pilot Plant werd opgericht in 2008 en telt momenteel meer dan een 100 -tal 
medewerkers. Het is een unieke, open innovatie piloot- en demonstratiefaciliteit voor de 
procesontwikkeling, opschaling en (proef)productie van biogebaseerde producten en 
processen. We combineren een groot en flexibel gamma aan modulaire eenheidsoperaties met 
een team van uiterst gekwalificeerde en ervaren bio-proces ingenieurs en technici om 
biogebaseerde processen op laboratoriumschaal te vertalen naar rendabele industriële 
processen. Deze innovatieve processen dragen bovendien bij aan een duurzame bio-economie 
en helpen een antwoord te bieden op de grote klimaatuitdagingen. 

Tot op heden voerde Bio Base Europe Pilot Plant meer dan 300 bilaterale projecten uit voor 
meer dan 150 bedrijven van over de hele wereld. Het is/was ook partner in meer dan 40 publiek 
gefinancierde projecten.  

Meer informatie: www.bbeu.org/pilotplant 

 
Aanbod 

Wij bieden een dynamische, bruisende en internationale werkomgeving met excellente 
toekomstperspectieven. Alle nieuwe werknemers worden intensief gecoacht door een team 
van ervaren medewerkers. 

Wij bieden een aantrekkelijk salarispakket incl. maaltijdcheques, groepsverzekering, flextime, 
lease fietsen… en nog veel meer. 

Jouw werkplaats is de Bio Base Europe Pilot Plant, gesitueerd in de North Sea Port 
(Rodenhuizekaai 1, 9042 Desteldonk, Gent). 

Een geschikte kandida(a)te kan onmiddellijk starten. 

Solliciteren kan online via onze jobs website:  
https://jobs.bbeu.org/job.php?id=51&lang=nl&bron=399&functie=Electro-+Mechanisch+onderhoudstechnieker 

 

 

http://www.bbeu.org/pilotplant
https://jobs.bbeu.org/job.php?id=51&lang=nl&bron=399&functie=Electro-+Mechanisch+onderhoudstechnieker
https://jobs.bbeu.org/job.php?id=51&lang=nl&bron=399&functie=Electro-+Mechanisch+onderhoudstechnieker

