
Process Engineer bij Zeton is een veelzijdige functie. Ieder project waaraan 
je werkt is nieuw en grensverleggend. Process Engineer bij Zeton is een rol 
waarin je met je team telkens wordt uitgedaagd om innovatieve  
oplossingen te creëren. Je werkt samen in je team aan het doel om de  
technologie te verwezenlijken die de opdrachtgevers van Zeton in staat stelt 
haar doelstellingen te realiseren op het vlak van duurzaamheid en innovatie. 

Wat ga je doen als Process Engineer bij Zeton:

Als Process Engineer bij Zeton draai je mee in het projectteam. Vanuit een basis van  
vertrouwen en professionaliteit werk je samen met opdrachtgevers, leveranciers en collega’s 
aan het project. Deelnemen aan acceptatietesten en participeren bij Hazop meetings bij de 
klant maken dat je baan veelzijdig en uitdagend is. Elk project is nieuw en innovatief. 

• Je bent in staat om een basisontwerp te doorgronden en deze te vertalen in het ontwerp 
van een installatie die voldoet aan alle specificaties ten aanzien van technologie, veiligheid, 
kwaliteit en prijs. Hierbij kun je prioriteren en hoofd en bijzaken van elkaar scheiden;

• Je maakt procesberekeningen en je bent verantwoordelijk voor PFD’s, massabalans en 
P&ID’s. Ook specificeren van equipment t.b.v. inkoop van materialen behoren tot je  
takenpakket; 

• Je bent in staat om complexe en specifieke projectinformatie inclusief randvoorwaarden 
mondeling en schriftelijk te communiceren richting je collega’s en opdrachtgevers. Dit kun 
je in het Engels en het Nederlands. 

Verder neem je mee: 

Voor de functie verwachten we minimaal een afgeronde HBO/WO opleiding chemical engineer-
ing, mechanical engineering met specialisatie thermal and fluid engineering, procestechnologie 
of gerelateerd.

• Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring;
• Voor wat betreft je talen is een goede beheersing van Engels een vereiste;
• Enkele jaren aantoonbare ervaring met het ontwerpen van procestechnologische installat-

ies; bij voorkeur op pilot schaal;
• Een brede technische aanleg en interesse in de disciplines mechanical, electrical & control;
• Je beschikt over zeer goed ontwikkelde luistervaardigheden;
• Vanuit je resultaatgerichte houding, je besluitvaardigheid en stressbestendigheid zorg je 

ervoor dat zaken voor elkaar komen binnen de gestelde tijd;
• Je bent prettig in de omgang en levert een actieve bijdrage aan de prettige sfeer en het 

professionele karakter van Zeton.

Process Engineer

Vacature 

Zeton realiseert pilot 
plants, demonstratie 
plants en kleine  
modulaire skids. 

Daarbij maakt Zeton  
gebruik van een maat-
werk aanpak waarmee 
wij in staat zijn om de 
uitdagende eisen van 
onze  
opdrachtgevers om 
te zetten in hoog-
waardige, op maat 
gecreëerde  
systemen. 

Iedere installatie 
wordt naar klantwens  
gerealiseerd.  
Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de 
laatste innovaties in 
proces-ontwerp,  
meet-en regeltechniek  
en de hoogste veilig-
heidsstandaarden. 

Van idee tot ontwerp, 
bouw en oplevering 
op de locatie van de 
opdrachtgever.



Voor meer informatie over de vacatures bij Zeton verwijzen we je graag naar de website

www.werkenbijzeton.nl

Wat bieden we?
Bij Zeton vinden we het belangrijk dat je met plezier werkt. Daarom bieden we je een functie 
met verantwoordelijkheid, collegialiteit en waardering. Je krijgt van ons alle ruimte om jezelf 
verder te ontwikkelen en het beste in jezelf naar boven te halen. Verder mag je het volgende 
verwachten:

• Een goed salaris;
• Reiskostenvergoeding;
• Pensioenregeling;
• Collectieve ziektekostenverzekering;
• 26 vakantiedagen dagen bij fulltime dienstverband;
• Mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling;
• Flexibele werktijden;
• Prettig informele werksfeer, gemotiveerde collega’s en korte communicatielijnen;
• Kans krijgt om daadwerkelijk als aandeelhouder te participeren in ons bedrijf;
• Interessante winstdeling (deelname na 1 jaar dienstverband).

De voordelen van werken bij Zeton:
• Veel nieuwe contacten in de R&D-omgeving;
• Interessante opdrachtgevers uit de procesindustrie van startups tot multinationals;
• Informele werksfeer, prettige collega’s;
• Jezelf blijven ontwikkelen.

Geïnteresseerd? Stuur je sollicitatie met motivatie, CV en een salarisindicatie naar: hr@zeton.nl

Wij begrijpen dat recruitment bureaus graag met ons samenwerken, maar wij praten het liefst met de  
sollicitant zelf, zonder tussenkomst van werving- en selectiebureaus of intermediairs. We besparen  
bureaus dan ook graag de moeite om een kandidaat voor te stellen. Aan profielen en cv’s die toch  
ongevraagd worden toegezonden, kunnen geen rechten of verplichtingen worden ontleend en  
beschouwen wij daarom als niet verzonden.

Process Engineer

Met meer dan 125 
collega’s ontwikkelen 
en bouwen we pilot 
plants voor  
chemische  
toepassingen en als je 
bij ons komt werken, 
ben je daar van het 
begin tot het eind bij  
betrokken. 

Bij het ontwerp dus, 
maar ook bij de bouw. 
En dat maakt een 
baan bij Zeton, in 
tegenstelling tot veel 
andere bedrijven, echt 
uniek. 

Onze opdrachten-
portefeuille groeit 
flink. De projecten 
worden groter en 
complexer. 

We gaan nieuwe  
wegen inslaan. En 
daar hebben we jou 
voor nodig.


