
 

INOVYN   

Veiligheid = 

topprioriteit 

Extra ondersteuning op vlak 

van piping 

 

Inovyn heeft een sterk team dat ervoor zorgt dat alle 

werkzaamheden elke dag nauwgezet worden 

uitgevoerd. 

Soms is er echter behoefte aan extra ondersteuning 

om het tekort aan capaciteit op te vangen. 

MULTI.engineering blijkt al jarenlang hiervoor de 

geschikte partner te zijn. 

Zo konden we onder meer ondersteuning bieden in 

een supervisor rol. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 OPDRACHTGEVER 

• INOVYN is volledig eigendom van 

INEOS één van 's werelds grootste 

chemische bedrijven.  

• INOVYN is de voorkeursleverancier 

voor fabrikanten over de hele wereld. 

 

 

 OPDRACHT 

Ondersteuning als construction supervisor  

 MULTI.engineering DIENSTVERLENING 

Supervisie piping, civil and mechanical 

 



 

 

 

 

  

 

www.multi.engineering 

MULTI.engineering is an engineering company, we support 

customers  success by offering flexible engineering solutions. 

Working with us is always a great experience  

CONTACT US 

MULTI engineering 

Orlaylaan 10, 9140 Temse 

03 710 58 10 

info.temse@multi.engineering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ROL VAN MULTI.engineering 

Onze collega werkte als Construction Supervisor  

Hij bracht de nodige documenten, zoals 

vergunningen, werkpakketten,… in orde voor alle 

werkzaamheden aan diverse projecten. Tijdens de 

werken zorgde hij voor supervisie en coördinatie van 

alle contractoren met betrekking tot zijn projecten. 

Onze expert speelde ook een belangrijke rol op vlak 

van inspectie en dankzij zijn ervaring had hij de 

attitude om veel aandacht te hebben voor veiligheid. 

Een van zijn projecten was de herstelling opvolgen van 

TANK S300/4. Hierbij moest hij toezicht/opvolging 

houden op de verschillende werken die werden 

uitgevoerd aan de tank. Er werd een deel van 

tankwand vernieuwd, de interne coils werden 

vervangen, nieuwe bordessen werden geplaatst en 

een volledig nieuwe coating werd aangebracht in de 

tank. 

Onze expert had de nodige bagage in huis om deze 

opdracht op zich te nemen. Zijn kennis in inspecties 

was hier absoluut een voordeel. Hij kon dan ook op 

verschillende projecten ingezet worden. 

  FACTS & FIGURES 

▪ Met een omzet van meer van € 3,5 miljard, 

heeft INOVYN meer dan 4.300 

werknemers en productie-, sales- en 

marketingactiviteiten in 10 landen van 

Europa 

▪ In de Haven van Antwerpen heeft de 

chemische cluster INOVYN 2 sites voor 

chlooralkali producten: INOVYN Belgium 

NV in Zandvliet met als hoofdproducten 

dichloorethaan, chloor en loog en INOVYN 

Manufacturing Belgium NV in Lillo met 

hoofdproducten chloor en loog.  

▪ De portfolio van INOVYN bestaat uit een 

uitgebreid gamma van topklasse 

producten als Organische Chlorine 

Derivaten; Chlor Alkali; General Purpose 

Vinyls; Specialty Vinyls; en 

Elektrochemische en Vinyls Technologieën.  

▪ Jaarlijkse productievolumes bedragen 

meer dan 40 miljoen ton. 


