
 

Zie jij jezelf in 
het team?

Solliciteer  
vandaag via  
nl.dow.com/ 
nl-nl/careers



Dow Benelux 
Dow is sinds 1955 actief in de Benelux. In de wereld van de chemie,  
is Dow Benelux met 7 vestigingen een van de grotere spelers in 
Europa. Bij Dow werken momenteel ongeveer 4.000 medewerkers  
op acht grote locaties in Nederland (Terneuzen, Delfzijl en Dordrecht)  
en België (Antwerpen, Brussel, Tertre, Zwijndrecht en Seneffe). 

Over Dow
Dow (NYSE: DOW) is een wereldwijd chemieconcern dat zich richt om het meest innovatieve, klantgerichte, inclusieve en duurzame materiaalwetenschap-
pelijke bedrijf te worden. Voor Dow gaat chemie niet alleen over het ontwikkelen van oplossingen in materiaalwetenschap voor de volgende generatie – het 
gaat om de chemie die we hebben met de medewerkers die bij ons werken, de gemeenschappen waarin we actief zijn en de bedrijven in onze sector die 
we ondersteunen. Dow heeft 113 productielocaties in 31 landen en heeft ongeveer 37.000 mensen in dienst. Ga voor meer informatie naar www.dow.com.

NOTICE: No freedom from infringement of any patent owned by Dow or others is to be inferred. Because use conditions and applicable laws may differ from one location to another and 
may change with time, Customer is responsible for determining whether products and the information in this document are appropriate for Customer’s use and for ensuring that Customer’s 
workplace and disposal practices are in compliance with applicable laws and other government enactments. The product shown in this literature may not be available for sale and/or available 
in all geographies where Dow is represented. The claims made may not have been approved for use in all countries. Dow assumes no obligation or liability for the information in this document. 
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Werken bij Dow
Proces Operator
Als Operator bij Dow werk je met high-tech chemische productie 
installaties waarin steeds de nieuwste technologische ontwikkelingen 
worden toegepast. Je maakt deel uit van een team dat verantwoordelijk 
is voor het dagelijkse bedienen van onze fabrieken. 

E&I Technician
Als E&I Technician ben je hoofdverantwoordelijk voor het uitvoeren 
van onderhoudstaken en algemeen inzetbaar voor reparatiewerk aan 
verschillende onderdelen en installaties. 

Maintenance Technician
Als Maintenance Technician ben je verantwoordelijk voor het 
onderhoud van onze fabrieken en installaties en werk je aan de 
verbetering van de betrouwbaarheid van onze productie faciliteiten. 

Wie zoeken wij 
Wij zoeken enthousiaste technici met een MBO 4 diploma. Voor proces 
operators zoeken wij afgestudeerden met een VAPRO C diploma. Voel  
je de chemie? Solliciteer dan nu voor een van onze rollen. 

Wil je met ons in contact blijven? 
• Maak deel uit van onze Talent Community om  

regelmatig updates en vacature-alerts te ontvangen,  
op basis van je voorkeuren.

• Volg Dow Terneuzen op Facebook en leer onze  
mensen kennen

https://corporate.dow.com/en-us/careers/talent-community/join.html
https://nl-nl.facebook.com/DowTerneuzen

