Gezocht:
Procesoperator B of C
Plant One Rotterdam B.V. is het kennis- en innovatiecentrum in Rotterdam-Botlek voor het testen en
valideren van duurzame procestechnologie op semi-industriële schaal.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste Procesoperators B/C (fulltime)!
Als Proces Operator B/C ben je verantwoordelijk voor het beheersen, controleren en bijsturen van de
installaties binnen jouw werkgebied. Tijdig en planmatig onderhoud aan de installaties zijn andere
verantwoordelijkheden. Je werkt aan verschillende opdrachten van wisselende omvang voor een
diversiteit aan klanten. Je hebt een scherp oog voor verbeteringen en je onderneemt hierop actie.
Denk aan het verbeteren van verschillende productieprocessen, systemen en procedures over de
gehele productie.
Belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:
• Instellen, bedienen, controleren, bijsturen en ombouwen van de installaties;
• Uitvoeren van kwaliteitscontroles, periodieke inspecties, beoordelen van staat van
onderhoud, herstellen van (dreigende) mankementen voor zover mogelijk, rapporteren van
bevindingen;
• Uitvoeren van onderhoudsactiviteiten aan machines c.q. procesdelen;
• Signaleren van afwijkingen en technische problemen en storingen oplossen.
• Logistiek (aan- en afvoer materiaal plannen)
• Administratieve taken
• Uitvoeren taken calamiteiten procedures
• Realiseren van de afgesproken planning
• Zorgdragen voor naleving van de van toepassing zijnde werkinstructies en regelgeving op
gebied van ARBO/VGW (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn)
• Participeren in diverse projecten van onze klanten
Functie-eisen
Om goede invulling te kunnen geven aan deze rol:
• Aantoonbare werkervaring in de procestechniek;
• Afgeronde procestechnische opleiding, vapro B/C niveau;
• Sterke persoonlijkheid, besluitvaardigheid en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
• Sterk analytisch denkvermogen.
• Je bent in bezit van een geldig VCA-Vol certificaat of bereid om deze te behalen
• Je kunt werken met MS Word en Excel
• Basiskennis BHV
• Technisch inzicht
• Woonachting omgeving Rotterdam
Verder beschik je over de volgende competenties:
• Gemotiveerd
• Doel- en resultaatgericht
• Sterk communicatief
• Actieve werkhouding

Gezocht:
• Voorbeeldgedrag
• Zelfstandig
• Hands-on
• Klantvriendelijk
• Flexibel
• Accuraat
• Stressbestendig
Wij bieden je elke dag volop uitdaging aan in een compact en betrokken team, met een informele
collegiale sfeer en doorgroeimogelijkheden.
Salaris en reiskostenvergoeding bespreken wij het liefst in een persoonlijk gesprek.
Wil jij onze nieuwe collega worden? Wil je graag komen werken bij een innoverend bedrijf als Plant
One Rotterdam? Stuur dan je motivatiebrief met je CV naar sollicitatie@plantone‑rotterdam.nl

N.B.: Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs!

