
   
  

OPDRACHTGEVER 
• BASF Antwerpen is het op één na 

grootste chemisch productiecentrum 
van de BASF groep wereldwijd 

 

OPDRACHT 
Verschillende projecten 

 

LOCATIE 
Antwerpen 

 

MULTI DIENSTVERLENING 
Civil designer met een rol als 
rechterhand van de lead Civil Engineers 

Focus op 

staalbouwprojecten 
 

Dertig jaar ervaring is een grote 

meerwaarde 

 
BASF Antwerpen is het op één na grootste chemisch 

productiecentrum van de BASF groep wereldwijd.  

 

Onze expert wordt ingezet op verschillende projecten. Dit 

gaat over aanpassingen van installaties op bouwkundig 

vlak op de site van BASF Antwerpen 

Zoals bijvoorbeeld het bijplaatsen van liggers in vloeren die 

nodig zijn tbv bordessen, ondersteuning apparaten, … 



  
   

EXPERT AAN HET WOORD 
“Ik werk al meer dan dertig jaar voor BASF. 

Op die tijd is mijn kennis van de site van BASF 

Antwerpen bijzonder groot geworden. De 

ondersteuning die ik bied gaat over aanpassingen van 

installaties op bouwkundig vlak op de site van 

Antwerpen. 

De focus van mijn werk ligt op staalbouwprojecten.  

Kort samengevat ben ik verantwoordelijk voor 

volgende taken: 

▪ Ontwerpen van stalen en betonnen 

constructies 

▪ Occasioneel opmeten in de field om een 

realistisch voorstel uit te werken 

▪ Passen, ontwerpen en detailleren 

▪ Coördinatie van de raakvlakken met andere 

diensten binnen BASF 

▪ Ondersteunen van de lead in de afhandeling 

van projecten 

▪ Opstellen van key quantities ter validatie door 

de Lead” 

Krzysztof Liksza – Civil Designer voor 

MULTI.engineering 

MEERWAARDE VOOR DE KLANT 
Vroeger werkte Krzysztof nog op grotere 

projecten bij BASF Antwerpen. Al deze grotere 

kant en klare projecten worden nu echter uit 

handen gegeven aan externe partijen. 

Krzysztof werkt daarom nu aan de kleine 

Brown field projecten. 

Kleinere projecten zijn daarom geen kleinere 

uitdagingen. Met zijn dertig jaar ervaring heeft 

Krzysztof alles dan ook onder controle. De 

meerwaarde voor onze klant is dan ook zeer 

groot. 

BASF is dan ook zeer tevreden over de 

samenwerking met onze expert. Hij werkt 

zelfstandig, is hartelijk in de omgang, loyaal en 

plichtsbewust.. 

 


