
 
 
Junior Engineer 
 
Bij Worley België zijn er mogelijkheden voor Ingenieurs, met een achtergrond in electromechanica, bouwkunde, 
chemie, electronica, mechanica voor een functie als 
 

• Process engineer 

• Electrical engineer 

• Instrumentation engineer 

• Piping design & piping stress engineer 

• Mechanical engineer 

• Civil engineer 

• Process safety & environmental engineer 

• Project controls engineer (handelsingenieur) 
 

Worley België is een studiebureau actief in de chemische & petrochemische sector. 
 
Wij bieden professionele diensten aan voor: 
 

• Haalbaarheidsstudies, conceptstudies, basisontwerpen, detailstudies 

• Projectbeheer 

• Aankoop 

• Contstructiebeheer 

• Opstarten van industriël installaties 
 

Met een kantoor in Antwerpen en Gent, en met aanwezigheid 'on site' bij onze klanten, werken wij aan nationale en 
internationale projecten. 
 
Onze projecten vergen de inzet van een multidisciplinair technisch team en bieden zo kansen om je kennis nog 
verder te verbreden en/of te verdiepen. 
 
Aangezien Worley staat voor ‘engineering’ van complete chemische, petrochemische installaties, kan je hierbij 
ervaring opdoen met andere technische discipline, zoals Process, Mechanical, Piping en Electrical – Instrumentation.  
Je functie blijft niet beperkt tot de technische aspecten maar je zult op een gestructureerde manier het belang van 
teamwork ontdekken.  
 
Naast puur technische taken, leer je ook: planningen maken, budgetten beheren, communicatievaardigheden 
ontwikkelen en contacten leggen met klanten, leveranciers en onderaannemers.  
 
 
Ben je net afgestudeerd of heb je misschien al een eerste ervaring achter de rug? 
 
Zou je graag deel uitmaken van onze Worley Graduate Community? 
 
Dan zijn we bij Worley naar jou op zoek!  
 
We bieden je 

• Een vast contract van onbepaalde duur met tal van extra legale mogelijkheden 

• Flexibele werktijden en regelmatig van thuis uit werken 

• Een aangename werkomgeving in een internationale context met respect voor werk-privé balens 

• Carrièremogelijkheden in de engineering disciplines, project en/of constructie 

• Een boeiende leeromgeving 
 
 
Enthousiast?  
Stuur je cv naar careers.belgium@worley.com of 'apply online' en we zorgen voor een kennismakingsgesprek. 
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