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Manager techniek en onderhoud  

Wie zijn wij: 

Bio Energy Coevorden (BEC) heeft op het Europark in Coevorden één van de grootste 
biogasinstallaties van Nederland. In deze installatie wordt reeds 26 miljoen m3 biogas per jaar 
geproduceerd door middel van co- en allesvergisting. Dit op basis van mest en organische 
afvalstoffen. BEC is een organisatie die duurzaamheid nastreeft en dit wil bereiken door 
voortdurend te werken aan ontwikkeling van de nieuwste (biogas)technieken, zodat het biogas op 
de meest efficiënte en duurzame manier geproduceerd wordt. BEC heeft de ambitie om door te 
groeien naar 100 miljoen m3 groengas, CO2 af te vangen en te vervloeien (dus het nog verder 
vergroenen) en het bouwen van een Bio LNG installatie.  

Op deze manier willen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. 

Binnen de BEC organisatie heerst een informele en no-nonsense cultuur. Er is een platte 
organisatiestructuur en er zijn korte en flexibele lijnen tussen alle afdelingen. 

Wie ben jij: 

Sta jij sterk in je schoenen, kun je goed samenwerken en weet je wat het is om de touwtjes stevig 
in handen te hebben? Dan ben jij onze man of vrouw! Wij zoeken namelijk bij BEC een 
enthousiaste en gepassioneerde manager met een hart voor proces techniek, automatisering en 
high-tech installaties. 

Als manager techniek en onderhoud bij BEC ben je verantwoordelijk voor het onderhoud en 
beheer van de installatie, die 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar 
operationeel is.  

Daarnaast houd jij je bezig met: 

• het monitoren, analyseren, aanpassen en verbeteren van de productieprocessen; 

• het zo optimaal mogelijk en slagvaardig implementeren van nieuwe technieken; 

• de uitbreiding van de installatie, waarbij jij onderdeel bent van het gehele proces ( 
ontwerpen, engineeren en implementeren).  

Je zorgt ervoor dat je vanaf dag één klaarstaat om een topprestatie te leveren. Hiervoor is het 
belangrijk dat je met twee voeten stevig op de grond staat, goed actief kunt samenwerken en snel 
weet te schakelen. Daarnaast werk je samen met super bevlogen collega’s en ben je betrokken 
bij mooie uitdagende en complexe projecten op technisch gebied.  

Door jouw alertheid en scherpe nauwkeurigheid heb je oog voor detail. Je bezit een analytisch- 
en probleem oplossend vermogen en je bent op alle technische vlakken scherpzinnig. Je weet 
naadloos de paden binnen de proces techniek en automatisering te bewandelen.  

Je rapporteert rechtstreeks aan de directie van BEC. 
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Jouw profiel: 

Om succesvol te zijn als manager techniek en onderhoud binnen de organisatie van BEC beschik 
je over een afgeronde HBO/WO opleiding, bij voorkeur in de richting van proces technologie of 
chemische technologie. Kennis van PID’s en automatisering is een harde eis. 

Je beschikt over gezonde dosis humor, hebt een sterke persoonlijkheid, bent gedreven en hebt 
een no-nonsense aanpak. Je weet richting en sturing te geven aan een professioneel team en 
enthousiasmeert en coacht wanneer nodig.  

Je wilt zaken beheersbaar en voorspelbaar houden en blijft altijd in control! Omdat deze functie 
continue afstemming vraagt met de leveranciers van installatie-onderdelen en collega MT-leden, 
is het cruciaal dat je over een set goede sociale en communicatieve vaardigheden beschikt. 

Het zou geweldig zijn als je al ervaring hebt met het bedrijven van biomassacentrales of 
afvalverwerkingsinstallaties. Daarnaast heb je een goede beheersing van de Nederlandse, Duitse 
en eventueel de Engelse taal (mondeling en schriftelijk). 

Voor meer informatie omtrent de organisatie en/of de sollicitatieprocedure kun je contact 
opnemen met Jacqueline van Toledo jvantoledo@bioenergycoevorden.nl of via telefoonnummer 
0524-745215. 
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