
Collaborating. Inspiring. Leading.
 
Monsanto Antwerpen telt ongeveer 800 medewerkers. Hier worden door 6 verschillende 

productie-eenheden chemicaliën geproduceerd. De eigendom van deze afdelingen 
behoort toe aan 4 verschillende internationale ondernemingen: Monsanto, Eastman, 
Henkel en Ferro:

Monsanto is een multinationale onderneming met activiteiten in de landbouw-
chemicaliën, de zaadindustrie en de biotechnologie. De natuurlijke verbondenheid van 

deze sectoren maakt het mogelijk om via een integrale aanpak de ontwikkeling van nieuwe 
revolutionaire producten na te streven. De hoofdzetel bevindt zich in St. Louis (USA).

Eastman is een multinationale onderneming die een brede waaier van chemicaliën 
produceert waaronder een aantal grondstoffen voor de banden industrie en PVB film voor de 
productie van veiligheidsglas maar ook coatings, inkt, speciale plastics, vezels e.a. 
 Het bedrijf heeft zijn thuisbasis in Kingsport (USA).

Ferro met hoofdkantoor in Cleveland, Ohio, is gespecialiseerd in coatings, kleurstoffen, 
plastics en chemicaliën.

Henkel Adhesives is een toonaangevende, wereldwijde producent van lijmen, 
synthetische polymeren, elektronische materialen, e.a.

Learn more and apply:  jobs.monsanto.com/Antwerp

De ondersteunende afdelingen op de Antwerpse site behoren tot Monsanto, maar hebben ook een 
dienst-verlenende functie naar de andere bedrijven toe. Meer bepaald gaat het om het labo, de 
logistieke dienst, de onderhouds- en engineering afdeling, de veiligheidsdienst, de personeels-
dienst, de boekhouding, de nuts-voorzieningen en de IT afdeling. Alle personeelsleden (een 800-tal 
vaste medewerkers) die op de Antwerpse Monsanto site werken, hebben een Monsanto-statuut.
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ProDuCTIE-EEnHEDEn
 
Glyfosaat Monsanto is de thuishaven van het succesvolle en milieuvriendelijke herbicide 
Roundup®. Deze onkruidverdelger wordt via het blad geabsorbeerd en vernietigt de plant tot en met 
de wortel. De toepassingen zijn zeer uiteenlopend, gaande van graslandbeheer tot graangewassen, 
wijngaarden, boomgaarden, enz.

AG Packaging Monsanto is de verpakkingsafdeling. Hier worden de landbouwproducten 
eerst in de juiste verhoudingen gemengd, dit proces noemt men de formulatie. Vervolgens wor-

den de producten verpakt in diverse verpakkingen met verschillende labels en andere extra’s. 
De eindproducten zijn bestemd voor Europa, Afrika en Japan. 

PPD Eastman (Flexsys) vervaardigt Santoflex®, een anti-degradatiemiddel voor natuurlijke 
en synthetische rubbers. Dit product beschermt ondermeer autobanden tegen degradatie door zuur-

stof en ozon en zorgt dusdanig voor uw veiligheid. 

Butvar Eastman vervaardigt in Antwerpen een hars dat  in de Eastman-vestiging te Gent wordt 
verwerkt tot Saflex®, de tussenlaag die zorgt voor de stevigheid van veiligheidsglas. 
Toepassingsgebieden zijn: autoruiten, kogelvrij glas, architectuur en foto-voltaïsche cellen.

Plasticizers Ferro produceert verscheidene weekmakers die gebruikt worden in o.a. 
vloerbekleding, Poly-Urethaanschuimen, afdichtingsmiddelen, rubbers en synthetisch leder.

Henkel Adhesives produceert sinds 1974 acrylaatlijmen. Het productengamma bestaat uit een 
hele reeks waterbestendige, drukgevoelige lijmen met een breed toepassingsgebied: medische 
pleisters, decoratief vinyl, labels, e.a.

Learn more and apply:  jobs.monsanto.com/Antwerp
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