Wie zijn wij?
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.
Om deze nieuwe installatie te ondersteunen zijn we op zoek naar een extra

milieutechnoloog:
Je werkt vanuit Gentbrugge en wekelijks bezoek je de site in Grobbendonk.
De eerste maanden zal je de nodige opleiding krijgen. Tijdens deze opleidingsperiode werk je ook
actief mee aan de voorbereidingen en opstart van onze nieuwe installatie.
 Je volgt de werking op van deze biogasinstallatie. Dit in tandem met een ervaren
milieutechnoloog.
Dit omvat zowel biologische, procesmatige, technische als administratieve aspecten.
 Je werkt daarbij nauw samen met de exploitanten aanwezig op de biogasinstallaties.
 Je voert procesoptimalisaties door bij biogasinstallaties.
 Vanuit jouw ingenieursachtergrond ondersteun je verschillende collega’s.
 Je assisteert bij het opstellen van milieugerelateerde dossiers (vergunningen of dossiers in
het kader van milieuwetgeving) en rapportages aan het Vlaams Energieagentschap (VEA).
 Je rapporteert aan de directie.
Wie zoeken we?
 Master of Science: Industriële wetenschappen of
Milieutechnologie
 Een eerste werkervaring is een pluspunt.
 Je werkt heel vlot met MS Office en Excel in het bijzonder.
 Je kan zelfstandig werken en hebt zin voor initiatief.
 Je hebt goede communicatieve vaardigheden.
 Je werkt efficiënt en nauwkeurig.
 Je beschikt over een rijbewijs B.

bio-ingenieurswetenschappen

Wat hebben we te bieden?
 Voltijds contract van onbepaalde duur.
 Een marktconform salaris in functie van kennis en ervaring.
 Boeiend en gevarieerd werk.
 Een aangename werksfeer.
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