Bayer is een speler aan de wereldtop van de chemie. Een
bedrijf van mensen die van aanpakken weten. Mensen die ons
steeds weer verbazen. Mannen én vrouwen van wie je elke dag
opnieuw opkijkt, op gelijke voet op de werkvloer. Kom eens praten over jouw ambities en vergelijk ze met die van Bayer Antwerpen. Laat ons jou verbazen … én omgekeerd!

Procesoperator (m/v)

Interne Controle Specialist (m/v)

Je functie
Je voelt je als een vis in het water te midden van de
productie-installatie en in de controlekamer. Samen
met je teamgenoten ben je verantwoordelijk voor
de sturing en de opvolging van het productieproces.
Ook het onderhoud van de productie-installaties is
een kolfje naar jouw hand. Techniek en procesautomatisering zijn jouw ding. Misschien kan je in dit
volcontinu-systeem wel doorgroeien tot teamleider?

Je functie
Als Interne Controle Specialist zal je je vooral ontfermen over de implementatie en het permanent
verbeteren van het interne controlesysteem, zoals
vereist door de Sarbanes Oxley Act bij alle Bayervestigingen in de Benelux. Gevestigd in Antwerpen
en rapporterend aan de Interne Controle Manager,
neem je deel aan het lopende Sarbanes Oxley Actproject en ondersteun je de dagelijkse werking van
het geïmplementeerde interne controlesysteem. Als
Interne Controle Specialist zal je trouwens moeten
reizen in de Benelux en sporadisch ook naar de
hoofdzetel in Leverkusen (Duitsland) en het Shared
Service Center in Barcelona (Spanje). In ruil biedt
Bayer een uitdagende internationale werkomgeving
aan met (inter)nationale groeimogelijkheden.

Je profiel
Je bent A1-gegradueerde of je hebt een technisch
A2-diploma in scheikunde, procestechnieken,
elektromechanica, mechanica, elektrotechnieken
of industriële wetenschappen op zak. Bovendien
ben je een echte teamspeler met een stevige portie
verantwoordelijkheidszin. En … je kijkt uit naar een
boeiende uitdaging!

Mechanicus (m/v)
Je functie
Als mechanicus sta je in voor het uitvoeren van mechanische onderhoudswerken in de productie-installaties. Je bouwt ook nieuwe installaties om. Op die
manier ondersteun je het volcontinu productieproces
en zorg je ervoor dat alles op wieltjes blijft lopen.
Je profiel
Je bent gebeten door mechaniek en beschikt over
een diploma hoger secundair onderwijs mechanica
of elektromechanica. Je bent bereid tot georganiseerde wachtdienst en je werkt zowel graag in
groep als individueel. Bovendien kan je je flexibel
opstellen en ben je voldoende stressbestendig om de
machines steeds draaiende te houden.

Beheerder IT-ASSETS (m/v)
Je functie
Voor het volledige IT-assetbeheer krijg je geautomatiseerde tools ter beschikking. Je zet het licht op
groen voor opdrachten aan externe service providers en voert geautomatiseerde wijzigingen op de
PC’s uit, die je ook bewaakt. Ook het opstellen van
offertes en planningen voor bulkvervangingen en
de financiële administratie van assets breng je tot
een goed einde. Verder verleen je assistentie aan de
afdelingen bij het opstellen van hun PC-planning en
-standaarden en laat je je verbazen door enkele inof externe medewerkers die je opvolgt.
Je profiel
Je bent graduaat (of gelijkwaardig door ervaring),
je hebt een degelijke kennis van de gangbare PCtechnieken en Windows operating-systemen (W2K,
XP) én je bent bereid om die kennis regelmatig bij
te schaven via bijscholing. Je hebt ook evaring met
PC-beheersystemen (Landesk, Peregrine, …) en de
standaardapplicaties bij Bayer (Lotus Notes, MS Office). Verder heb je een basiskennis van gerelateerde
IT-domeinen (netwerk- en serverbeheer), ervaring
in het opstellen en geven van presentaties en heb
je een goede kennis van het Engels. Wie bovendien
communicatief sterk is en vertrouwd is met het Frans
en Duits, heeft een extra troef in handen. Tot slot
heb je er geen enkel probleem mee om je geregeld
te verplaatsen naar andere Bayer-vestigingen in de
Benelux.

Je profiel
We verwachten van jou als kandidaat een diepgaande kennis van bedrijfsprocessen, boekhouding
en procesmodulatie en een vijftal jaar relevante professionele ervaring in externe en/of interne audit. Je
spreekt vloeiend Nederlands en Engels en beheerst
ook het Duits op een degelijke manier. Verder heb je
een goede algemene kennis van MS Office. Met enige werkervaring met een ERP-pakket (bij voorkeur
SAP) heb je bovendien een sterke troef in handen.
We kijken voor deze functie uit naar een zelfstarter
met voldoende maturiteit die in een mum van tijd
het vertrouwen verdient van zowel het lokale als het
leidinggevende management. Kortom: iemand die
van aanpakken weet én kan overtuigen.

Server- en databankbeheerder
(m/v)
Je functie
Je beheert de servers en dit in al hun facetten (software/hardware-installaties, communicatie en documentatie, monitoring, probleemanalyse en -oplossing, …). Verder is ook het beheer en de monitoring
van de Oracle-database jouw verantwoordelijkheid.
Je staat verder in voor het printerbeheer, voor het
uitwerken van procedures en voor het opstellen van
business requirements. Tot slot organiseer je multidisciplinaire vergaderingen.
Je profiel
Je bent industrieel ingenieur (of gelijkwaardig door
ervaring) en je kan terugkijken op een ervaring
van 2 jaar. In die periode heb je kennis opgedaan
van diverse operating-systemen (UNIX, Linux, MSWindows), scripting languages, beheersoftware,
monitoringsoftware, hardwareomgevingen, SAP en
printerbeheer. Je bent communicatief en stressbestendig en bovendien sta je je mannetje bij onderhandelingen. Je spreekt vlot Engels en bent bereid
om je te verplaatsen naar de andere Bayer-vestigingen. Kennis van het Duits is een voordeel.

Verbaas ons!
Bel, mail of stuur je c.v. naar:
Bayer Antwerpen N.V., t.a.v. Sofie Appelmans,
Haven 507, Scheldelaan 420, 2040 Antwerpen.
Telefoon: 03/540.33.12
E-mail: HumanResources@bayant.bayer.be
Voor meer vacatures: www.bayer.be

