
Een fulltime baan waarbij je vier dagen per week werkt aan een Zeton Een fulltime baan waarbij je vier dagen per week werkt aan een Zeton 
project, de vijfde dag wordt volledig gebruikt voor jouw persoonlijke project, de vijfde dag wordt volledig gebruikt voor jouw persoonlijke 
ontwikkeling en opleiding binnen Zeton. Als trainee bij Zeton werk je ontwikkeling en opleiding binnen Zeton. Als trainee bij Zeton werk je 
samen met je collega´s van het projectteam aan Pilot Plants op het samen met je collega´s van het projectteam aan Pilot Plants op het 
hoogste niveau.hoogste niveau.
Het traineeship process engineering geeft jou de inhoudelijke en per-Het traineeship process engineering geeft jou de inhoudelijke en per-
soonlijke bagage om aan de slag te gaan en steeds verder te groeien. soonlijke bagage om aan de slag te gaan en steeds verder te groeien. 
Je werkt aan verschillende, veelal duurzame projecten waardoor jij in Je werkt aan verschillende, veelal duurzame projecten waardoor jij in 
het traject van ongeveer 2 jaar veel kennis opdoet. Omdat je tijdens het traject van ongeveer 2 jaar veel kennis opdoet. Omdat je tijdens 
het traineeship in verschillende projectteams werkt leer je ook veel het traineeship in verschillende projectteams werkt leer je ook veel 
van je Zeton collega’s kennen en is afwisseling gegarandeerd. van je Zeton collega’s kennen en is afwisseling gegarandeerd. 

Na het traineeship ben jij helemaal thuis in de wereld van Process  Na het traineeship ben jij helemaal thuis in de wereld van Process  
Engineering en dat smaakt naar meer. Dus kun je daarna bijvoorbeeld Engineering en dat smaakt naar meer. Dus kun je daarna bijvoorbeeld 
doorgroeien naar (Lead) Process Engineer of Basic Design Engineer. doorgroeien naar (Lead) Process Engineer of Basic Design Engineer. 
Dat is het voordeel van een constant groeiend bedrijf.  Dat is het voordeel van een constant groeiend bedrijf.  
Jouw mogelijkheden zijn eindeloos.Jouw mogelijkheden zijn eindeloos.

Baan met volop groeimogelijkheden
Als technisch trainee heb je de zekerheid van een breed ontwikkelingstraject en start je met 
een goed salaris. Je zit gelukkig niet direct vast op één plek, want in korte tijd laten we je alle 
facetten van het bedrijf zien. Je leert ‘on the job’ in het project en je wordt in jouw ontwikkelplan 
begeleid door je collega’s, een mentor en een opleidingscoördinator. 

In projecten, opdrachten en intervisie werk je samen met een enthousiaste groep trainees. In 
het opleidingsprogramma deel je ervaringen en leer je ook veel van elkaar. Samen met de  
collega trainees volg je een opleidingsprogramma voor persoonlijke ontwikkeling. 

• Een eigen persoonlijk ontwikkelplan
• Persoonlijke begeleiding door de opleidingscoördinator en je collega’s
• Een eigen mentor
• In projecten, opdrachten en intervisie werk je samen met andere een enthousiaste club 

trainees. 
• Je volgt samen een opleidingsprogramma voor persoonlijke ontwikkeling.

Traineeship Process Engineering
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.

REALIZE THE FUTURE TM



Veel meer informatie over de vacatures en het werken bij Zeton kun je vinden op onze website

www.werkenbijzeton.nl

Iets voor jou?
Heb jij jouw technische hbo- of wo-studie (bijna) afgerond? Dan is het technisch traineeship bij 
Zeton misschien iets voor jou. Geef jouw carrière direct een goede start met het 
technisch traineeship bij Zeton. 

Wat je nodig hebt om in aanmerking te komen, is:

• Een hbo- of wo-opleiding in bijvoorbeeld de richting Chemical Engineering, Mechanical 
Engineering (Thermal Fluid Dynamics) Technische Natuurkunde of een andere relevante 
studierichting;

• Maximaal twee jaar fulltime werkervaring;

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 in het traineeship volop ruimte 
om jezelf verder te ontwikkelen en het beste in jezelf naar boven te halen. Verder mag je het 
volgende verwachten:

• Een uitdagende functie voor 32-40 uur per week;
• Een goed salaris;
• Reiskostenvergoeding van 0,19 cent per km;
• Volop mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling; 
• Flexibele werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken, om een gezonde balans tussen 

werk en privé te behouden;
• Uitstekende pensioenregeling (2/3 van de premie wordt door ons betaald);
• Collectieve ziektekostenverzekering; 
• 26 verlofdagen bij fulltime dienstverband met een flexibele regeling voor extra verlofdagen;
• Interessante winstdeling met de mogelijkheid om als aandeelhouder te participeren in ons 

bedrijf; 
• Prettig informele werksfeer, gemotiveerde collega’s en korte communicatielijnen.

Geïnteresseerd? Stuur je sollicitatie met motivatie en CV naar: Erik Schulenberg (HR Manager) 
erik.schulenberg@zeton.nl

Met meer dan 140 
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.

REALIZE THE FUTURE TM


