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Technische operator

Lokatie

Functieomschrijving

Haringweg
27,
3751
BG,
Bunschoten-Spakenburg, Utrecht

Technisch Operator: Van De Groep & Zn BV, Divisie: Groen Gas.
Voor de Plant Bunschoten zijn wij op zoek naar een enthousiaste (Technisch)
Operator industriële vergistings- en afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Carrièreniveau
Starter

Dienstverband

( Startend ) Technisch Operator.

Vast

( Fulltime – Standplaats Bunschoten).

Uren

Lijkt het je gaaf om deel uit te maken van een bedrijf dat zich bezig houd met
groene energie en voortdurend mee gaat met de nieuwste technologieën.

40

Opleidingsniveau
Als (Technisch) operator bij van de Groep & Zn word je intern opgeleid en begeleid
om zelf de installaties op de plant te kunnen bedienen en controleren. Je werkt mee
aan het storingsvrij functioneren van de plant. Daarnaast voer je onderhouds-,
reinigings- en reparatiewerkzaamheden uit.

LBO

Contacts
info@avandegroep.nl

Met een klein maar hecht team bestaande uit Hoofd Technische dienst, Operators
en Monteurs, zijn we met allen verantwoordelijk voor reilen en zeilen op de plant.
Daarbij hoort op termijn ook het om beurten zelfstandig draaien van
storingsdiensten buiten de sluitingstijden en in de weekends.
Functie omschrijving ( Technisch ) Operator:
Als Technisch Operator ben je verantwoordelijk voor de bediening, het monitoren
en onderhouden van de installatie. Je lost storingen op en voert dagelijks
onderhoud uit aan de machine. Jouw werkzaamheden bestaan verder uit:
Je zorgt ervoor dat het proces zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd zowel
de kwaliteit als de veiligheid voldoet aan alle richtlijnen.
Je bedient, controleert, regelt en stuurt de productieapparatuur bij behoeve
van een bepaalde bewerking, aan de hand van procesvoorschriften.
Je verricht eerstelijns onderhouds- en inspectiewerkzaamheden aan
installaties en verricht eenvoudige onderhoudswerkzaamheden.
Je meldt bijzonderheden aan de Hoofd Technische dienst en lost
samenwerking eventuele problemen op.
Als ( Technisch ) Operator binnen Van de Groep & Zn:
Je bent accuraat, hands-on, kwaliteitsbewust, servicegericht,
stressbestendig en je werkt graag in teamverband. Tevens breng je mee:

flexibel,

Heb je affiniteit met techniek en heb je net een (technische) opleiding
afgerond;
Relevante werkervaring;
Woonachtig in directe omgeving Amersfoort;
In bezit van rijbewijs en eigen vervoer;
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Betrouwbaar en leergierig.
Vind je het leuk om kennis en ervaring op te doen omtrent industriële
besturingstechnieken, o.a. meet- & regeltechniek.
Ben je bereid om op termijn mee te gaan draaien in het storingsrooster.
Heb je een goede beheersing van de Nederlandse taal.
Naast de bovengenoemde punten ben je als Operator een echte teamspeler die
graag de handen uit de mouwen steekt. Je bent leergierig, hebt zin om het proces
gaandeweg van binnen en van buiten te leren en bent hierbij niet bang om vieze
handen te krijgen.
Wat Doet Van de Groep & Zn voor jou:
Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden;
Het salaris bedraagt boven marktconform op basis van 40 uur per week en
inschaling is afhankelijk van relevante werkervaring en leeftijd;
Goede storingsdienst vergoeding en vrije dagen erna.
Direct een contract bij een stabiel bedrijf met intentie tot een vast contract;
Een sociale en dynamische werkomgeving binnen een transparante
organisatie met ruime opleidingsmogelijkheden;
Ruim 50 betrokken collega’s die hun ervaring en kennis inzetten op het
gebied van recycling van organische reststromen, en om de wereldwijde
schaarste van grondstoffen zo min mogelijk te belasten en te verspillen.
Doorgroei mogelijkheden naar Technische dienst en voldoende begeleiding
om te ontwikkelen.
Wie zijn wij:
A. van de Groep & Zonen is een modern bedrijf met een geschiedenis van meer van
100 jaar. Wij zijn gespecialiseerd in afvalinzameling, afvalverwerking en de
productie van groen gas. Bij vergisting van afval wordt organisch materiaal omgezet
in biogas en daarna opgewaardeerd tot groen gas (gelijkwaardig aan aardgas). Het
resterende materiaal wordt in de toekomst gedroogd. Hernieuwbare groene energie
levert een bijdrage aan een verminderde CO2-uitstoot en andere
energiedoelstellingen van de overheid. www.avandegroep.nl
Enthousiast geworden om bij een innoverend en vooruitstrevend bedrijf te
komen werken? Klik dan op de solliciteer button rechts van de pagina.
Wij voeren de wervingsprocedure voor deze vacature van operator in eigen
beheer uit. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
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