
 
                                                                                         

     Vacature 
 

Wij zijn Recell Group, een ambitieus en innovatief bedrijf gevestigd in Groningen, Leeuwarden en Balk. Wij 

vergroenen hele bedrijfsketens met onze nieuwste generatie cellulose, genaamd Recell®. Recell® wordt verkregen 

uit complexe reststromen. Het vervangt fossiele grondstoffen en is daarmee een essentiële, duurzame grondstof 

voor tal van bestaande en nieuwe producten. 

 

Binnen Recell Chem, een van onze innovatieve projecten, houden we ons bezig met de omzetting van tertiaire 

cellulose naar grondstoffen die nodig zijn in de groene basischemie. Om de Recell Chem-productielijn verder te 

ontwikkelen en op te schalen, zetten we op diverse locaties proef- en demo-opstellingen op. 

 

Voor ons RD&I-team zijn wij daarom op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste: 

 

Procestechnoloog 32-40 u/w 
 

De werkzaamheden die je kunt verwachten zijn o.a.: 

− Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van optimalisaties/experimenten in de demo-

opstelling, waaronder hydrolyse, DSP membraanfiltratie en business case, in samenwerking met je collega’s. 

− Je werkt aan de hydrolyse van tertiaire cellulose naar suikers en bijbehorende downstreamproces met o.a. 

membraanfiltratie. 

− Je werkt volgens een projectmatige aanpak zelfstandig aan opdrachten of in teamverband nauw samen met 

de andere collega’s aan het verbeteren van bestaande processen. 

− Je werkt opdrachten uit in innovatieve testen, oplossingen of aanpassingen. 

− Je analyseert in het kader van productieperformance en kwaliteitseisen gegevens, stelt rapportages op en 

bespreekt deze met andere engineers. 

− Je neemt als Procestechnoloog deel aan projectgroepen en brengt actief je (chemische of (bio)technologische 

kennis in. 

− Je volgt ontwikkelingen binnen het vakgebied, beoordeelt deze op praktische toepasbaarheid en deelt je 

bevindingen met collega’s. 
 

Je komt te werken in een compact team binnen een platte organisatie met korte lijnen. Je werkt op zowel de 

demolocatie als op ons kantoor in Groningen. Bovenstaande activiteiten voer je uit in nauwe samenwerking met je 

leidinggevende en andere engineers. 

 

Wat wij zoeken: 

− Je beschikt over de vereiste kwalificaties in een technische richting, zoals chemische technologie of 

biotechnologie, of een hbo werk- en denkniveau dat is verkregen door een technische opleiding en relevante 

werkervaring van minimaal één jaar. 

− Je hebt affiniteit met het doen van praktische experimenten, kunt testen ontwerpen en bent (bij voorkeur) 

vertrouwd met het lezen van procestekeningen. 

− Je bent nieuwsgierig en onderzoekend als het gaat om het optimaliseren van processen en technieken. 

− Je bent een analytische en precieze werker met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 

− Je hebt een commerciële werkhouding en instelling. 

− Je kunt zelfstandig werken maar ook in teamverband; je neemt zelf initiatieven. 

− Je kunt goed organiseren, bent oplossingsgericht en kunt gemakkelijk overzicht houden. 

− Je hebt goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en bent communicatief vaardig. 

− Je bent woonachting in de omgeving van Groningen. 

− Je hebt aantoonbare affiniteit met duurzaamheid en circulaire economie. 

 

  



 
 

 

Wat je van ons kan verwachten: 

− Prettige, collegiale en doelgerichte werksfeer. 

− Marktconform salaris, met pensioenverzekering. 

− Een jaarcontract om mee te beginnen. 

− Ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling. 

− Werken voor een innovatief en groeiend bedrijf met korte lijnen. 

− Bedrijfsborrels. 

 

Spreekt deze functie jou aan en heb je affiniteit met de biobased/circulaire economie? Stuur dan voor 16 februari 

je CV en motivatie naar a.kriele@recell.eu. Voor meer info kun je mailen of bellen naar 085-0711925 en vragen 

naar Yme Flapper (Technical Manager RD&I) of Anita Kriele (HR Manager).  

De eerste gespreksronde staat gepland voor week 8. 
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