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Zomerstage: “Be a short time member of the 

MDI-team” 
 BASF Antwerpen, België 

Juli – augustus – september 

 
Wij zijn 's werelds meest toonaangevende chemiebedrijf, dankzij divers 

samengestelde teams die intelligente oplossingen ontwikkelen en 

chemie creëren voor een duurzame toekomst. Bij BASF Antwerpen zijn 

we met zo’n 3500 collega’s met achtergronden in techniek, chemie, 

logistiek, energie, veiligheid, economie, en zoveel meer. Wij bieden 

een fijne werkomgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en talenten 

maximaal tot ontwikkeling kunnen komen. 

Voel je de chemie? Dan kijken we ernaar uit om jouw sollicitatie voor 

een stageplaats te ontvangen. 

 

Jouw opdracht 

De MDI-fabriek bij BASF Antwerpen omvat verschillende productie installaties. MDI is een voorproduct voor de 

productie van PU-schuim dat gebruikt wordt in de bouw als isolatiemateriaal en in de automobielsector. Het 

onderhoud in deze installaties gebeurt door één technisch Maintenance team dat opgedeeld is in automatisatie 

en bedrijfstechniek. 

• Je werkt samen in het team van Maintenance, Asset, Proces en Productie in één van de grootste 

chemische productie-installaties van BASF Antwerpen. 

• Deze stage biedt je de mogelijkheid om theorie en praktijk te combineren en is bij uitstek geschikt om op 

een relatief korte tijd veel kennis en ervaring op te doen in een multidisciplinaire werkomgeving. 

• Mogelijke projecten zijn: onderzoeken hoe de beschikbaarheid van de installaties of processen nog 

verbeterd kan worden, het onderzoeken van de Bad Actors, de implementatie van nieuwe 

regelconcepten, of meewerken aan projecten ter verbetering van de duurzaamheid. Diverse projecten in 

het kader van digitalisering zijn ook lopende en dienen verder uitgewerkt en/of begeleid te worden. 

 

 

Onze ideale match 

• Je bent student 1ste master ingenieurswetenschappen optie 

Werktuigkunde, optie Elektrotechniek, Energie of 

Wiskundige ingenieurstechnieken 

• Je hebt een goede basiskennis van o.a. mechanica of 

elektromechanica. 

• Je bent communicatief sterk en leergierig. 

 

 

Ons aanbod 

Je krijgt een persoonlijke stagementor en wij begeleiden je stage en project van A tot Z. Een kwalitatieve 

stageplaats waar je veel kan bijleren, dit is onze garantie! 
 

MEET US: at our booth 

APPLY: www.werkenbijbasf.be 

 

 

 


