
Vacature (proces)technoloog 

Wie zijn wij? 

Adviesbureau SAM adviseert met name industriële bedrijven op het gebied van energie, milieu, 

wet- en regelgeving, veiligheid en arbo-omstandigheden. We zijn goed vertegenwoordigd in de 

voedingsmiddelen industrie, de diervoeder sector, de rubber- en kunststof industrie, chemie en 

metaal sector. Onze adviseurs staan dichtbij de klant. Ze kennen de klant en de 

bedrijfsprocessen waardoor er snel ingesprongen kan worden bij veranderende wet- en 

regelgeving en bij diverse soms complexe vraagstukken. Het “meenemen” van de klant in het 

adviseringsproces is essentieel voor een geslaagde samenwerking en een vertrouwensband 

tussen adviseur en klant.  

Wie zoeken wij? 

We zijn op zoek naar een (proces)technoloog. Iemand met passie en enthousiasme voor het vak. 

Relevante werkervaring is mooi meegenomen, maar zeker geen vereiste. Dus ook als pas 

afgestudeerde kun je bij ons terecht en doorloop je een steile leercurve. Communicatieve 

vaardigheden, nauwkeurigheid en de wil om voor de klant door het spreekwoordelijke vuur te 

gaan, zijn onmisbare eigenschappen in deze functie.  

Onze voorkeur gaat uit naar iemand met de opleiding Werktuigbouw, Chemische technologie, 

Scheikunde of gelijkwaardig. 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

• Het adviseren van onze klanten bij het optimaliseren van het productieproces op 

milieukundig- energie- en/of arbogebied. Hiervoor spar je met de operators en 

milieucoördinatoren, analyseer je de technische resultaten en detecteer je 

tekortkomingen.  

• Het ondersteunen van industriële bedrijven bij het verwezenlijken van de energietransitie. 

• Het controleren van de naleving van de toepasselijke veiligheids- en kwaliteitsnormen en 

het uitvoeren van risico analyses. 

• Het rapporteren van je bevindingen en het doen van verbetervoorstellen, waarbij je 

ervoor zorgt dat de klant meegenomen wordt in het verbeterproces. 

• Het ondersteunen bij de aanvraag en afwikkeling van milieuvergunningen waarbij 

technologische vraagstukken een rol spelen. 

Wat bieden wij? 

Bij Adviesbureau SAM heerst een open bedrijfscultuur waarbij collegialiteit, openheid, 

zelfstandigheid en een positief kritische houding gewaardeerd worden. Medewerkers krijgen een 

grote mate van vrijheid wat betreft het indelen van hun tijd. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid 

om deels vanuit het thuisadres te werken. 

Contact 

Heeft u interesse in deze functie? Stuur dan uw CV en motivatie naar Stefan Walta via 

info@sambv.nl . Voor meer informatie over de vacature kunt u bellen naar 06-14445881. 
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