
Operator Chemie – 2Ploegen - Drongen 
 
 
Govi in Gent is een onafhankelijke dochter binnen de Christeyns groep, actief in de productie van 
proces chemicaliën voor een brede waaier van industrieën (bouwnijverheid, textiel, metaal, 
papier,…) . Het bedrijf werd opgericht in 1910 en verkoopt zijn producten wereldwijd. 
 
Functie 
Na een inloopperiode bedien en monitor  je zowel zelfstandig als in team verschillende 
productielijnen. Deze productielijnen worden opgestart via PLC schermen. 
Naast het bedienen van de productielijnen, meng  je ook producten in reactoren . De grondstoffen 
zet je klaar (dmv heftruck/….). 
Verder laad je  de tankwagens d.m.v. een geautomatiseerd laadstation. 
Je verzorgt een vlotte communicatie met collega’s, leidinggevenden, QC en derden. 
Daarnaast behoren het onderhoud van de installatie, periodieke reiniging ook tot het takenpakket. 
 

 
We verwachten dat: 

 je zorg draagt voor je eigen veiligheid en die van anderen 

 je de kwaliteit van de afgeleverde producten bewaakt 

 je instaat voor de continuïteit van de productie  

 je het beoogde rendement van de installatie garandeert 

 je de procedures en afspraken respecteert 

 je gemotiveerd bent  

 je beschikt over een heftruckattest (of bereid bent dit te behalen) 

 je een goede kennis van Nederlands hebt (werkinstructies kunnen begrijpen, vlot kunnen 
communiceren) 

 
 

a
.  

Ochtendploeg  maa-don: 06h 00 - 14h 00  vrij: 06h00 – 13h 45. 

b
.  

Namiddagploeg  maa-don: 13h 45 – 21h 45  vrij: 13h 30 – 21h 15. 

 
 
Wij bieden 
Je krijgt bij ons een opleidings –en groeitraject van 2 jaar met de daarbij horende loonsverhogingen : 

- Startloon: €15,6634,  
- Na 6 maanden: €16,5336 (verhoging met 5%)  
- Bij 2 jaar dienst: €17,4038 (verhoging  met 5%)  
- Ploegenpremie €1,3705 per uur 
-  

Andere voordelen: MC’s (€7/dag), een groepsverzekering (pensioenplan) en hospitalisatieverzekering 
(DKV). 
Mogelijkheid tot fietsleaing 
 
Govi  biedt groeimogelijkheden voor ambitieuze en gedreven medewerkers, met de daarbij horende 
extra (ervarings)premies. 
 
 


