
FOTO

18. PROCESOPERATOR
OOK GENOEMD: operator



 Je werkt in een bedrijf in de chemie, petrochemie 
of energiesector. 
 Je controleert de procesinstallatie:

1. In de controlekamer: je checkt via 
computerschermen en controlepanelen het 
productieproces.

2. Tijdens controlerondes binnen en buiten: je loopt 
langs de installaties om te kijken of alles goed en 
veilig verloopt. Dit is de visuele check.

 Je bestuurt het productieproces in de installatie 
vanuit de controlekamer met je computer:
 Je verhoogt of verlaagt parameters: temperatuur, 

druk, volumestand, debiet.
 Je opent of sluit de toevoer van grondstoffen.
 Je start en stopt onderdelen in de installatie.

 Bij problemen aan de installatie:
 Kleine afwijkingen kan je soms zelf oplossen.
 Bij onderhoudswerken: jij zorgt dat de installatie 

‘veilig’ staat, dat er geen product of druk meer 
aanwezig is.

 Je schrijft verslagen over stilstand of problemen.

LOON STARTER

Brutoloon tussen € 
2.450 en > € 3.500

Extra premie als je 
in shiften werkt

WERKREGELING

Bereid zijn om te 
werken in shiften en 
tijdens het weekend.
Je werkt zowel 
binnen als buiten

TAKEN



Chemische sector / petrochemie: 
Se-n-Se chemische 
procestechnieken, bachelor 
chemie of elektromechanica. 
Soms volstaat een TSO diploma 
chemie of elektromechanica.

Energiesector: je hebt een 
bachelor elektromechanica, 
elektriciteit of automatisering
nodig.

 Je vindt veiligheid en kwaliteit 
belangrijk.

 Je kan werkprocedures en 
milieuvoorschriften strikt volgen.

 Je neemt verantwoordelijkheid: 
jouw werk heeft een impact op de 
veiligheid van je collega’s.

 Je wil graag bijleren: als starter 
krijg je een uitgebreide opleiding 
van 1 à 2 jaar op de werkvloer. Je 
leert de installaties van je bedrijf 
in detail kennen. 

VEREISTEN
Welke vaardigheden 
heb je nodig in deze job? 

Vereisten: 
diploma, attesten… 

HEB JE GEEN DIPLOMA?
Dan kan je als werkzoekende een 
opleiding tot procesoperator volgen 
via Talentenfabriek, VDAB, SIRA of 
ACTA 1825



WAAR WERK JE?
Je kan werken bij een chemisch of 
petrochemisch bedrijf. Enkele 
voorbeelden zijn Bayer, Lanxess, 
Ineos, Evonik, Covestro, BASF, 
Total, ExxonMobil, …

Bedrijven in energiesector zijn 
onder andere Engie / Equans.

Je vindt een volledig overzicht van 
(petro)chemische bedrijven in de 
haven op de websites van: 

 Port of Antwerp
 We are Chemistry

EN LATER? DOORGROEI-
MOGELIJKHEDEN OF 

SPECIALISATIES:

(assistent) ploegleider

We are Chemistry Port of Antwerp



Waar vind je meer info over deze job?

 https://jobsindeindustrie.be/jobtypes
 https://www.wearechemistry.be/vacatures
 http://www.talentenfabriek.be/opleidingen/procesoperator
 https://www.vdab.be/beroep/f6bcfacc-d8f0-4515-a47b-5d98a06fcd84/procesoperator-

chemische-en-farmaceutische-industrie
 https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep=394

Waar vind je meer info over opleidingen indien je als werkzoekende nog extra opleiding 
nodig hebt?

 http://www.talentenfabriek.be/opleidingen/procesoperator
 https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/281000/cursus/3111/Procestechniek__proceso

perator-ANTWERPEN
 https://cvovitant.be/opleidingen/procesoperator-chemie/
 http://www.sira-opleiding.be/
 https://www.kisp.be/opleidingen/vakgebied/230/procesoperator-chemie-

1/cursus/54173/procesoperator-chemie
 https://acta-vzw.be/opleiding-tot-procesoperator-voor-jongeren-tussen-18-en-25-jaar/

MEER INFO

https://jobsindeindustrie.be/jobtypes
https://www.wearechemistry.be/vacatures
http://www.talentenfabriek.be/opleidingen/procesoperator
https://www.vdab.be/beroep/f6bcfacc-d8f0-4515-a47b-5d98a06fcd84/procesoperator-chemische-en-farmaceutische-industrie
https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/beroep_detail.php?beroep=394
http://www.talentenfabriek.be/opleidingen/procesoperator
https://www.vdab.be/opleidingen/aanbod/281000/cursus/3111/Procestechniek__procesoperator-ANTWERPEN
https://cvovitant.be/opleidingen/procesoperator-chemie/
http://www.sira-opleiding.be/
https://www.kisp.be/opleidingen/vakgebied/230/procesoperator-chemie-1/cursus/54173/procesoperator-chemie
https://acta-vzw.be/opleiding-tot-procesoperator-voor-jongeren-tussen-18-en-25-jaar/


Bekijk het volledige overzicht met 
mobiliteitsoplossingen op de website van Port of Antwerp: 

 Waterbus: vaste vaarroute van Hemiksem tot Lillo – opstapplaats onder 
andere aan Steen www.dewaterbus.be

 Fietsbus: gratis fietsbus om de Schelde over te steken ter hoogte van de 
Tijsmans- en Liefkenshoektunnel www.portofantwerp.com/nl/fietsbus

 Pendelbus: Iedereen kan de Pendelbus reserveren, op voorwaarde dat het 
bedrijf waar je werkt, is aangesloten. Zowel op linkeroever als op 
rechterover zijn er verschillende routes, van Sint-Niklaas, Beveren, Kallo, 
Merksem, … http://www.pendelbushaven.be/routes.html

MOBILITEIT

Hoe geraak je in de haven?

http://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-werkverkeer
http://www.dewaterbus.be/
https://www.portofantwerp.com/nl/fietsbus
http://www.pendelbushaven.be/routes.html


 Bedrijfsbus – i-Bus: Werknemers (ook uitzendkrachten en jobstudenten) 
van Covestro, Evonik, Ineos, Lanxess, Bayer en Inovyn kunnen met de i-
Bus van en naar het werk pendelen. http://www.i-bus.be/

 Andere bedrijven, zoals BASF, Total en ExxonMobil voorzien ook collectief 
vervoer voor hun werknemers. Vraag het aan het bedrijf of interimkantoor 
waar je wil solliciteren: biedt jouw toekomstige werkgever collectief vervoer 
aan? Rijdt er een bus bij jou in de buurt?

 Carpoolplatform: https://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-
werkverkeer#collectiefvervoer

MOBILITEIT

Hoe geraak je in de haven? (deel 2)

http://www.i-bus.be/
https://www.portofantwerp.com/nl/duurzaam-woon-werkverkeer#collectiefvervoer
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