Wil jij ook vooruit? Leuke opleiding,
prima salaris en kans op een goede baan?
Kies voor procestechniek!
wat je

Je werkt in ploegendiensten,
gaat goed verdienen en hebt
kans op een mooie baan!
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Je kunt twee soorten procestechniekopleidingen volgen:
de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en de beroepsopleidende leerweg (BOL). Wil je precies weten waar
je welke opleiding in de procestechniek kunt doen?

Kijk voor meer informatie op
 www.exactwatjezoekt.nl
Word je met jouw diploma toegelaten tot een opleiding in de procestechniek? Kijk hieronder...
Wat is je diploma?
Welke opleiding kun je doen?
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ja: met alle soorten diploma’s word je toegelaten | wi en nask1: met wiskunde en natuur-scheikunde 1 in je pakket
word je toegelaten | wi en na: met wiskunde en natuurkunde in je pakket word je toegelaten

Procestechniek checklist
 ik heb aanleg voor techniek
 ik vind werken met hightech machines leuk
 ik werk graag met computers
 ik houd van afwisseling
 ik wil graag uitzoeken hoe iets in elkaar zit
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Kun je veel aanvinken? Dan is procestechniek zeker iets voor jou!

Exact wat je zoekt! is een samenwerking tussen
Stichting C3, AkzoNobel, DOW Benelux BV, DSM, KNCV,
NWO-CW/ACTS, Shell Nederland BV, het Domein
Applied Science, VAPRO/Kenniscentrum PMLF, VNCI
en alle scheikunde- en hieraan gerelateerde opleidingen aan de Nederlandse universiteiten.
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Werken in de procestechniek betekent
vooral veel afwisseling – elke dag is
weer anders. Bovendien kun je in de
procestechniek goed verdienen en heb
je veel kans op een leuke baan!
Procestechniek klinkt misschien een
beetje vaag, maar dat is het niet. Veel
dingen die je om je heen ziet, zoals je
mp3-speler, een blikje cola of je scooter, zijn producten gemaakt met hulp van
de procestechniek. Hierbij worden grond
stoffen omgezet naar een bepaald eindproduct. Om tot dat product te komen,
moeten verschillende stappen worden
doorlopen – de grondstoffen moeten
bijvoorbeeld gemengd en bewerkt worden.
Al die stappen tezamen zijn een proces en
daarom wordt het geheel ‘procestechniek’

genoemd. Voor een scooter bijvoorbeeld
produceert één bedrijf het metaal, een
ander bedrijf de lak en weer een ander de
banden. Bovendien moeten alle onderdelen
in elkaar worden gezet, gespoten, afgesteld etc., tot je uiteindelijk een scooter
hebt. Procesoperators leiden deze processen in goede banen en zorgen ervoor dat
mens en techniek optimaal kunnen werken.
Procestechniek vind je dus overal, en is
onmisbaar in ons dagelijks bestaan. Met
een opleiding in de procestechniek kun je
dan ook veel kanten op. Je hebt een goede
kans op een baan en verdient vaak gelijk
al een lekker salaris, zeker wanneer je in
ploegendiensten gaat werken. De opleiding is heel praktijkgericht, dus je kunt
werken en leren combineren.
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Stephan Spaans:
“Ik werk in de metaalsector, en
heb de opleiding Allround Operator (Operator B) gevolgd bij staal
bedrijf Corus – die hebben een
eigen bedrijfsschool (Corus Training
Centre). Een leuke opleiding met
veel praktijklessen, en je loopt
door het hele bedrijf stage. Twee
weken geleden heb ik mijn stage

afgerond, en nu werk ik bij Kooks
fabriek 2. Het is een fabriek waar
je bijna altijd buiten bezig bent,
ik vind dat heerlijk. Er is steeds
veel te doen, een hoop afwisseling.
Helemaal iets voor mij, want ik ben
niet iemand die continu hetzelfde
wil doen.”
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Yunes Angin:
“Ik bedien machines bij Apollo
Vredestein. Hier worden banden
ontwikkeld en geproduceerd voor
personenauto’s, maar bijvoorbeeld
ook voor bestelwagens en tractoren. Ik vind het erg interessant
werk, omdat je elke dag weer wat
nieuws leert. Ik vond het een
superleuke studie om te doen,
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want het helpt je de
machines sneller te
leren kennen. Zowel
bij een opleiding als
in je werk, is het volgens
mij belangrijk dat het uitdagend is. Dat is hier zeker het geval,
en ik ben dan ook heel blij dat ik
deze richting op ben gegaan!”
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“Ik ben operationeel maintenance
coördinator bij Shell. Ik zorg voor
het onderhoud van de machines.
Voor elk probleem dat zich voordoet,
moet ik zo snel mogelijk een oplossing zien te verzinnen. Zo zorgt ons
team ervoor dat de fabrieken optimaal en stabiel kunnen draaien. Ik
ben niet de enige vrouw hier, maar
het is wel een beetje een mannen
wereld. Ik vind zelf vooral leuk dat
je met verschillende afdelingen
samenwerkt. Er wordt veel van je
verwacht, dus je moet gemotiveerd
zijn. Maar ik hou wel van een uit
daging, en het is erg leerzaam!”

 Wil je meer weten? Kijk dan op www.exactwatjezoekt.nl

Daar vind je alles over opleidingen, toelatingseisen en banen in de procestechniek.

