
 

 

 

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. Tot op 

heden beheren we zes biogasinstallaties die ook 

door een team van exploitatiemedewerkers 

wordt uitgebaat. 

Interesse?  

Stuur uw cv en motivatie t.a.v. Isabelle Cordewiner 

naar vacatures@biogastec.com  

Voor meer informatie: 

www.biogastec.com  

09/242 85 50 

 

Milieutechnoloog  

 

Jobomschrijving 

In deze veelzijdige job zal je het grootste deel van de tijd vanuit ons hoofdkantoor te Gentbrugge werken en bezoek je 

op wekelijkse basis de sites waarover je verantwoordelijk bent. Je volgt de werking van enkele biogasinstallaties op vlak 

van biologische, procesmatige, technische en administratieve aspecten op. Waar nodig, voer je procesoptimalisaties uit 

en schrijf je innovatieprojecten uit, die je mee begeleidt. Verder ga je ook in overleg met de exploitatiemedewerkers die 

dagdagelijks op de site tewerk gesteld zijn. Tot slot voorzie je een nauwkeurige administratie en rapportage, gelinkt aan 

de installaties.   

De eerste maanden zal je de nodige opleiding krijgen van ervaren collega’s.  

In deze functie rapporteer je aan de directie.  

Wie zoeken we?  

• Master of Science: Industriële wetenschappen milieukunde of bio-ingenieurswetenschappen Milieutechnologie  

• Een eerste werkervaring is een pluspunt. 

• Je kan zelfstandig werken en hebt zin voor initiatief. 

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent een teamplayer. 

• Je werkt heel vlot met MS Office en Excel in het bijzonder.  

• Je werkt efficiënt en nauwkeurig. 

• Je beschikt over een rijbewijs B. 
 

Aanbod 

Bij BiogasTec kom je terecht in een groeiende onderneming. Je kan rekenen op de nodige ondersteuning van 

gemotiveerde collega’s.  Wij bieden de nodige opleidingen aan, die je in staat stellen te groeien in je functie. Daarnaast 

bieden we je een vast contract, een goede work life balance, een marktconform salarispakket en extralegale voordelen.    

 


