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Locatie Moerdijk

Hoofdoperator Organisch (M/V)
Tijdelijk voor 1 jaar
Attero is een krachtige en energieke speler op de Nederlandse afvalmarkt. Wij ontwikkelen ons nog steeds als betrouwbare,
klantgerichte dienstverlener op milieugebied. Ons bedrijf manifesteert zich meer en meer als een innoverende kracht in de
productie van teruggewonnen grondstoffen en duurzame energie uit afval. Wij verwerken op een vijftiental locaties onder meer het
afval van ruim 20 procent van alle Nederlandse huishoudens. Wij steken er al onze energie in om zoveel mogelijk uit dat afval te
halen. Letterlijk! Duurzaam, innovatief, betrouwbaar en klantgericht zijn de kernwaarden die het richtsnoer voor ons dagelijks
handelen vormen. Ook is veiligheid een belangrijk onderdeel van het werk. Wij zijn op zoek naar iemand die daaraan zijn bijdrage
wil leveren. Iemand die - net als wij - energiek met milieu wil zijn.
Wij zijn voor onze afdeling Organisch Moerdijk op zoek naar iemand die samen met de senior hoofdoperator de functionele
aansturing van maximaal vijf medewerkers in dagdienst voor zijn rekening neemt. Jullie komen daarmee tot een optimale
verwerking van het organisch afval in een schone en goed onderhouden installatie. Je mengt, controleert, verplaatst en bewerkt
organische stromen volgens een vooraf vastgestelde kwaliteit en stuurt bij op de procesparameters. Je regelt de productie en
technische planning en organisatie op dag niveau binnen de vastgestelde weekplanning. Je verricht 1e lijns onderhoud en verhelpt
storingen of schakelt de technisch specialist/bedrijfsleider in. Je hebt continu oog voor veiligheid en probeert het werkklimaat en
de werkomgeving te verbeteren. Je draait mee in een consignatierooster compostering en verricht tijdens de oproep zelfstandig de
benodigde werkzaamheden.
Wat ga je verder nog doen?
Je voert daar waar nodig alle benodigde (sr) operatortaken
uit;
Je rapporteert binnen de Performance Management gestelde
kaders en voert opvolging uit;
Je beoordeelt de producten op gestelde BRL’s en borgt deze;
Je bedient het ERP systeem ( SAP).
Ben jij onze nieuwe collega?
Je hebt een proces technische opleiding op MBO-niveau
afgerond; bij voorkeur VAPRO B.
Je hebt ervaring in een vergelijkbare productieomgeving en
met het aansturen van medewerkers.
Passen we bij elkaar?
Je bewaakt de voortgang, weet prioriteiten te bepalen, levert
een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, anticipeert
op behoeften van klanten, stelt hoge eisen aan kwaliteit van
producten en neemt nieuwe informatie snel op en past deze
effectief toe.

www.attero.nl

Wat krijg je?
Wij bieden je een uitdagende functie in een collegiale sfeer met
goede arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden voor verdere
ontwikkeling, opleiding en persoonlijke groei. Daarbij belonen
we je met een marktconform salaris (inschaling is afhankelijk
van ervaring, competenties en opleidingsachtergrond).
Heb je interesse?
Mail gerust met Joris van den Hurk, Bedrijfsleider Organisch,
joris.van.den.hurk@attero.nl. Wil je solliciteren? Mail zo snel als
mogelijk je cv en een motivatie naar sollicitaties@attero.nl.

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet.

