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Locatie Wijster

Ben jij iemand die techniek van vandaag
verbindt met de toekomst?
Proces Engineer Business Development (M/V) 1 FTE
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 de afdeling Business Development op de locatie Wijster op zoek naar een Proces Engineer die graag de uitdaging wil
aangaan om onderzoek te doen naar (nieuwe) en bestaande technieken die toegepast gaan worden bij geïnitieerde projecten en
hieromtrent te adviseren. Daarnaast ondersteun je de operationele afdelingen met advies en onderzoek met betrekking tot
optimalisatie en aanpassingen van bestaande installaties.
Wat ga je verder nog doen?
Het zwaartepunt van je werkzaamheden ligt op bestaande of
nieuwe technieken voor het recyclen van kunststoffen en papier
uit het huishoudelijk afval dat bij Attero verwerkt wordt. Je
verricht onderzoek gericht op nieuwe/bestaande technieken en
adviseert hieromtrent betrokken management. Je stelt
onderzoeksplannen en een onderzoeksbegroting op. Verder leid
en coördineer je betreffende onderzoekswerkzaamheden t.a.v.
planning, -budget, -kwaliteit en stelt hieromtrent
voortgangsrapportages op. Je zult regelmatig
engineeringswerkzaamheden uitvoeren ten behoeve van
bestaande installaties ter optimalisatie van de huidige
verwerkingstechnieken.
Ben jij onze nieuwe collega?
Je hebt een afgeronde technische HBO/WO opleiding of een
gelijkwaardig opleidingsniveau en bent bereid om aanvullende
opleidingen te volgen. Je hebt ruime ervaring in de
procesindustrie of energiesector en bij voorkeur met
Afvalenergiecentrale en/of recycling van kunststoffen.

www.attero.nl

Passen we bij elkaar?
Je bent samenwerkingsgericht en in staat om problemen snel te
doorzien en te analyseren. Je kunt je eigen werk goed
organiseren en durft initiatief te nemen met het oog op de
voortgang, resultaat en kwaliteit van het proces.
Wat krijg je?
Uiteraard een passend salaris en een aantrekkelijke
resultaatafhankelijke uitkering, maar daarnaast een baan met
veel uitdaging, afwisseling en een plezierige werksfeer met
leuke collega’s.
Heb je interesse?
Bel gerust met Jean Wilbers, Manager Business Development.
Hij is telefonisch bereikbaar via 06 53124839 of per e-mail:
jean.wilbers@attero.nl. Wil je solliciteren? We horen graag snel
van je. Mail je cv en motivatie naar sollicitaties@attero.nl.
Deze vacature wordt tegelijkertijd
intern en extern uitgezet.

