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Partners in Chemicals  

Partners in Chemicals bestaat sinds 2005 en is een leverancier van chemische grond-, en hulpstoffen.  

 

Produceren in de regio 

Partners in Chemicals heeft als doel om zoveel mogelijk chemische specialiteiten te kunnen 

produceren in de regio waar deze ook ingezet worden. Deze worden gebruikt voor de productie van 

hoogwaardige eindproducten. Op deze wijze willen wij enerzijds de zee- en luchtvaart beperken en 

hiermee de CO2 emissie van onze producten verlagen. Anderzijds de invloed van China en India op het 

voortbestaan van onze lokale productie verkleinen. 

 

“State of the art” productie en nieuwe technieken 

De productie van onze specialiteiten willen wij organiseren op basis van zoveel mogelijk groene 

energie met een minimale hoeveelheid chemisch afval. Indien mogelijk willen wij de traditionele 

bereidingswijzen vervangen door groenere nieuwe technieken met minder bijproducten. Verticale 

integratie van de productie zal wederom de logistieke handelingen alsmede onze afhankelijkheid van 

derden verder beperken.  

 

Competitief 

In het achterhoofd moeten we wel rekening houden met de haalbaarheid van het terughalen van onze 

productie, omdat de markt waarin wij opereren competitief is. Vandaar dat wij ons enkel willen 

focussen op producten die als specialiteit gelden; hoogwaardig, minimale concurrentie, maximale 

output van 50-200 Mt per jaar. Wij hebben een aantal producten geselecteerd welke we gaan 

produceren in 3 stappen – Lab schaal (< 1 liter) , Pilot (<25 Liter) en Productie.  

 

Partners in Chemicals zoekt naar een afgestudeerd chemicus organische chemie.  

De chemicus moet bekend zijn met gangbare organisch chemische reacties zoals Friedel Crafts 

alkylering, Grignard e.a. Tevens moet je beschikken over ervaring met de veiligheidsaspecten die nodig 

zijn voor het uitvoeren van de reacties. De werkzaamheden die je kunt verwachten: 

1. Organisch preparatieve synthese op een schaal van maximaal 2 liter. 

2. Isoleren en zuiveren van het verkregen reactieproduct door middel van filtratie, kristallisatie, 

chromatografie e.a.. 

3. Identificatie met behulp van fysisch chemische of instrumentele technieken, zoals smeltpunt, 

oplosbaarheid, FTIR e.a. 

De chemische specialiteiten die worden geproduceerd hebben als doel de levensduur van de 

eindproducten waarin ze ingezet worden te verlengen zodat dit bijdraagt aan verduurzaming. De 

chemicus is in eerste instantie verantwoordelijk voor het op lab schaal synthetiseren van de door ons 

geselecteerde producten volgens de door ons opgestelde bereidingswijzen. Tevens is het belangrijk 

om te kijken naar de vergroening van het proces. Welke grondstoffen kunnen plaatsmaken voor 

groenere alternatieven en welke energiebronnen kunnen we inzetten. Wat kunnen we met het afval 

dat tijdens het proces ontstaat en hoe kunnen we dit minimaliseren?  

 

Aantal uur 

24 - 40 uur per week (in overleg) 

 

Wij bieden wij  

Interessante syntheses met veelheid aan chemische technieken. 

 

Periode  

Minimaal 3 maanden 

 

Bij interesse ontvangen wij graag je Curriculum Vitae op f.vandongen@partinchem.com en of neem 

contact op met ons op 030 2331324 en vraag naar Frank van Dongen of Dennis van Barneveld.  


