Jij wil graag iedere dag een bijdrage leveren in de verduurzaming van de samenleving.
Procesoperator – 5 ploegendienst
Proactief, communicatief, teamspeler
Bio Energy Coevorden is stevig aan het inzetten op groei en ontwikkelingen! Wij zoeken daarom
minimaal 2 procesoperators.
Jij komt als procesoperator binnen de energiesector te werken bij een gedreven organisatie die
houdt van doorpakken en zorgvuldigheid en zich bezighoudt met diverse mechanische, fysische en
chemische processen. Je houdt voortdurend vinger aan de pols en daar waar nodig stuur je het
proces bij. Samen met je collega’s breng je voortdurend risico’s in beeld en vertaal je deze naar
concrete acties die ten goede komen aan de continuïteit van het proces. Je bent werkzaam op onze
locatie in Coevorden op het grensoverschrijdend bedrijventerrein Europark in een 5-ploegendienst
en je rapporteert aan de teamleider en managementteam.
Jouw werkzaamheden
• Je zorgt ervoor dat onze technische installaties juist worden ingesteld.
• Je stuurt het proces bij om de continuïteit te waarborgen en afwijkingen en storingen te
voorkomen.
• Je voert proces- en productcontroles uit.
• Je analyseert, beoordeelt en verhelpt zelfstandig, maar afhankelijk van de dienst ook in
teamverband, afwijkingen en storingen in de installatie.
• Je voert tevens ondersteunende onderhoudswerkzaamheden uit in samenwerking met de
TD.
• Je bent actief betrokken op het gebied van veiligheid, milieu, kwaliteit, efficiency en continu
verbeteren.
De installatie en organisatie
De productielocatie in Coevorden is een dynamische locatie waar we zoveel mogelijk duurzaamheid
nastreven. Op dit moment produceren wij groengas voor verschillende gasnetten en hoogwaardige
meststoffen voor binnen- en buitenland. Binnen onze organisatie werken wij in een zeer open en
directe sfeer waarbij we continu zoeken naar hoe wij onze processen kunnen verbeteren en
efficiënter kunnen inrichten. Dit alles doen wij met een klein team van zeer enthousiaste en
leergierige medewerkers die graag een bijdrage willen leveren aan de energietransitie.
Jouw profiel
• Kenmerkend zijn je positieve en kritische houding, alsmede kunde voor je vak;
• Je beschikt over een aardig technisch inzicht en je bent in staat om het gehele proces te
overzien;
• Als minimale kwalificatie ben je in het bezit van een afgeronde opleiding Operator A met de
nodige aansprekende ervaring;
• Je hebt bij voorkeur een afgeronde opleiding Operator B proces of mbo Procestechniek en je
hebt minimaal enkele jaren recente werkervaring in een vergelijkbare functie in een
complexe productieomgeving;
Daarnaast:
• Ben je een natuurlijke teamspeler en zet je graag je kennis in om je werk goed te doen en
zoek je op eigen initiatief en samen met collega’s naar oplossingen en verbeteringen voor
bestaande problemen;
• Je bent initiatiefrijk en multifunctioneel, je denkt graag stappen vooruit en je communiceert
effectief;
• Je vindt veilig werken, logica en kwaliteit erg belangrijk;
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•

Het is wenselijk dat je in het bezit bent van certificaten als VCA, Atex, NEN3140, shovel en
heftruck.

Wat bieden wij
Je komt te werken bij een organisatie waar je uitgedaagd wordt om jezelf te ontwikkelen als
procesoperator en persoon.
De functie zal worden beloond met een bruto maandsalaris dat past bij je kennis, opleiding en
werkervaring.
Je zult gaan werken in een 5 ploegendienst waarbij je een gepaste toeslag ontvangt van 32%.
Naast onze internationale werkomgeving waar innovatie centraal staat bieden we ook:
Gunstige reiskostenvergoeding en standaard 24 vakantiedagen.
De ruimte om je vaardigheden verder te ontwikkelen.
Informatie & solliciteren
Ben jij getriggerd en heb jij erg veel zin gekregen om deze uitdaging aan te gaan? Laat het ons weten
door jouw motivatiebrief met curriculum vitae door te sturen naar info@bioenergycoevorden.nl.
Voor inhoudelijke vragen over deze functie kun je contact opnemen met de afdeling
personeelszaken, op 0524-745215.
Kijk voor meer informatie op www.bioenergycoevorden.nl
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
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