
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agristo, een dynamische familieonderneming, is gespecialiseerd in het produceren van voorgebakken 

en diepgevroren aardappelproducten.  Sedert de oprichting in 1986 is de productiecapaciteit gestegen tot 

478.000 ton afgewerkt product per jaar, wat resulteert in een omzet van 350 miljoen euro. Het ruime 

assortiment aan frietjes, aardappelschijfjes, nootjes, kroketten, … dat door een 760-tal medewerkers 

vervaardigd wordt in de hoofdzetel te Harelbeke en de productievestigingen te Wielsbeke, Nazareth, 

Tilburg (Nederland) wordt geëxporteerd naar alle uithoeken van de wereld. Om onze verdere ambitieuze 

groeiplannen te kunnen realiseren, wensen wij ons Agristo team (met uitvalsbasis Wielsbeke) te 

versterken met een gedreven (m/v): 

Energy & Water expert 
 
 

Jouw takenpakket 

Als Energy & Water expert bieden we jou volgende uitdaging: 
  

• Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van de overheidsverplichtingen inzake energie en 
water. 

• Je volgt de energieprestaties over de sites heen op. 

• Je begeleidt de verantwoordelijken op de plant op vlak van energie, water, utilities.  

• Je onderzoekt welke verbeteringen op vlak van energie, water, hergebruik, besparingen… 
mogelijk zijn en bundelt deze resultaten tot een plan van aanpak.  

• Je volgt evoluties en nieuwe technieken op vlak van energie en water op. 

• Je woont werkgroepen bij van de brancheverenigingen. 

• Je staat in voor de coördinatie en rapportering van testen van nieuwe technologieën.  

• Je zorgt dat er een actieve uitwisseling is van best practices over de plants heen. 

• Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van een ‘milieu opvolgsysteem’ of 
‘milieuzorgsysteem’. 

• Je houdt voeling met de operaties, waarbij je instaat voor de benchmarking van de verschillende 
plants. Je voert hier de nodige analyses op uit, legt voorstellen tot acties/ verbeteringen voor en 
voert deze ook uit indien van toepassing.  
 

 

Wat verwachten we van jou? 

• Je genoot een master opleiding tot Ingenieur (burgerlijk, industrieel, bio). 

• Je hebt bij voorkeur 3 tot 5 jaar relevante ervaring.  

• Dankzij jouw sterk analytisch vermogen verwerf je snel een correct inzicht in data & processen. 

• Jouw hands-on mentaliteit zorgt ervoor dat je voorstellen kan doen tot verbetering van de 
processen en procedures inzake water en energie binnen de organisatie.  

• Je staat open voor nieuwe technologische evoluties en volgt deze ook op.  

• Je hebt affiniteit met thermodynamica, stoom, energie, water, afvalwater, hergebruik, circulaire 
economie, alsook met dataverwerking en rapportering. 

• Je gedrevenheid en enthousiasme maken van jou een aangename collega en een vlotte 
contactpersoon voor zowel interne als externe contacten.   

• Je kan je professioneel uitdrukken in het Nederlands en Engels.  

• Je bent bereid jou te verplaatsen over de verschillende sites heen. 

• Je kennis op vlak van Energy staat sterk (thermodynamische processen,…). 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ons aanbod 

 
Wij bieden je deze uitdagende job binnen een sterk dynamisch groeibedrijf met familiaal karakter.  

Binnen onze professionele organisatie bieden wij je een ruime portie autonomie, een aangename 

werksfeer en een competitieve verloning.  Gezien de ambitieuze toekomstperspectieven van Agristo, 

bieden wij jou daarenboven reële verdere persoonlijke opleidings- en doorgroeikansen.   

 

De smaak te pakken? 

 
Je bent ervan overtuigd de ideale kandidaat te zijn?  Mail ons dan vandaag nog jouw cv en motivatiebrief 

naar hr@agristo.com  zodat wij je kunnen contacteren voor het regelen van een persoonlijke afspraak.  

Je mag erop vertrouwen dat jouw kandidatuur snel en vertrouwelijk behandeld wordt. 
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