BiogasTec NV is een bedrijf actief in de
sector van de hernieuwbare energie. Wij
hebben een jarenlange ervaring in het
bouwen en exploiteren van verschillende
biogasinstallaties. In deze installaties wordt
biomassa – in hoofdzaak organisch
biologisch afval – vergist tot biogas volgens
een gepatenteerd procedé. Het gevormde
biogas wordt daarna aangewend in een
gasmotor met warmtekrachtkoppeling om
elektriciteit en warmte te produceren.

Albertstroom (Grobbendonk) is Europa’s
grootste biogasinstallatie waarin de meest
uiteenlopende soorten afvalstromen verwerkt
kunnen worden. Er wordt groene elektriciteit
geproduceerd voor 25.000 gezinnen en alle
warmte wordt nuttig aangewend. Finaal blijft
er van de ingaande biomassa enkel water en
een bodem verbeterend middel over.

Interesse?
Stuur uw cv en motivatie t.a.v. Isabelle Cordewiner
naar vacatures@biogastec.com
Voor meer informatie:
www.biogastec.com
09/242 85 50

Technisch-commercieel medewerker (m/v)
Agro en biomassa
Jobomschrijving
Om de warmte die tijdens het procedé vrijkomt, zo goed mogelijk te gebruiken, werd er een installatie voorzien voor het
drogen van hout of andere producten afkomstig uit land- en tuinbouw (biomassa).
In jouw functie ga je deze activiteit verder uitbouwen door contacten te leggen met mogelijke klanten of organisaties. Je
bouwt binnen de landbouwwereld jouw netwerk op en maakt commerciële afspraken betreffende de aanvoer van
grondstoffen voor de droging.
Daarnaast sta je in voor de verkoop van onze organische meststof bij akkerbouwers.
Verder zal je het droogproces zelf ook nauw opvolgen. Je houdt toezicht op de installaties en pilootproeven, doet staalname
en bekijkt resultaten. Waar nodig, stuur je bij.

Profiel
 Je beschikt over een hoger diploma in een agrarisch georiënteerde technische richting.
 Je bent communicatief en houdt ervan om nieuwe contacten te leggen.
 Je werkt zelfstandig en hebt een neus voor opportuniteiten.
 Je bent hands-on en denkt proactief mee.
 Een eerste werkervaring is een pluspunt.
 Je bent bereid om deels vanuit Grobbendonk, deels vanuit Gentbrugge te werken.

Aanbod
Bij BiogasTec kom je terecht in een groeiende onderneming. Je kan rekenen op de nodige ondersteuning van gemotiveerde
collega’s. Wij bieden de nodige opleidingen aan, die je in staat stellen te groeien in je functie. Daarnaast bieden we je een vast
contract, een goede work-life balance, een marktconform salarispakket en extralegale voordelen.

