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asset strategie voor een verbrandingsoven  
 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 

• In onze acrylzuurfabrieken worden verschillende afvalstromen daadwerkelijk verbrand in een 

verbrandingsoven. De conditie van deze verbrandingsovens wordt steeds problematischer door 

veroudering. Er lopen onderzoeken om de verwerking van onze afvalstromen te verbeteren, maar dat 

kost tijd. Ondertussen moet de toestand van de eigenlijke verbrandingsovens worden 

gestabiliseerd/verbeterd om onverwachte verliezen te voorkomen. Doel van het onderzoek is de 

evaluatie van de staat van de activa van deze verbrandingsinstallaties en de verbetering van de huidige 

onderhoudsstrategie. 

• Je werkt samen met het technologie team en het operations team van de acrylzuurinstallaties. 

• Je evalueert de huidige toestand van de verbrandingsovens 

• Je onderzoekt de oorzaken van onverwachte productie verliezen gerelateerd aan dit installatie 

onderdeel. 

• Je werkt een maintenance strategie uit om de verbrandingsoven nog een aantal jaren succesvol te 

bedrijven. 

• Je doet voorstellen om de betrouwbaarheid te verhogen, rekening houdend met kosten, 

monteerbaarheid, onderhoud, levenscyclus en bijhorende veiligheidsaspecten. 

• Je werkt samen met diverse diensten binnen BASF. 

 

Onze ideale match 

 • Je bent student master ingenieurswetenschappen optie 

werktuigkunde, energie of chemie en zit in je 1e master of 3de 

bachelor. 

• Je bent leergierig en neemt initiatief 

• Je bent een teamplayer met interesse in technologie. 

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 

 

 

 


