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Locatie Moerdijk

Zorg jij voor een optimale toevoer in de
installatie?
Kraanmachinist (M/V) - 2fte
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.
Je gaat aan de slag bij onze Afval Energie Centrale in Moerdijk. Daar bedien je vanuit een kraancabine de bunkerkraan om het
aangeboden afval te homogeniseren, tijdelijk op te slaan en in het verbrandingsproces te brengen. Op deze manier zorg je dat het
verbrandingsproces zo optimaal mogelijk verloopt. Je werkt in ploegendienst.
Wat ga je verder nog doen?
Met behulp van de bunkerkraan vul je de afvaltrechters en
zorg je ervoor dat de stortgaten worden vrij gemaakt en
gehouden;
Op basis van visuele waarneming en procesparameters
beoordeel je de voortgang in de verbrandingsinstallatie;
Je voorkomt verstoringen en verstoppingen;
Je onderhoudt en reinigt waar nodig de kranen, grijpers en
bunkers;
Je communiceert met verschillende collega’s indien je
afwijkingen in de aangevoerde afvalstromen constateert;
Je werkt volgens een vastgelegd bunkermanagement.
Ben jij onze nieuwe collega?
Je hebt ruime werkervaring als machinist, op bijvoorbeeld een
bovenloopkraan of grondwerktuigen. Bij voorkeur is deze
ervaring aangevuld met een Machinistenopleiding. Ook ben je in
het bezit van een VCA-certificaat. Je werkt veilig en efficiënt
en vind werken in ploegendienst geen probleem.
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Passen we bij elkaar?
Je bent initiatiefrijk en kunt goed samenwerken. Tevens ben je
resultaatgericht en flexibel inzetbaar.
Wat krijg je?
Uiteraard een passend salaris en een aantrekkelijke
resultaatafhankelijke uitkering. Daarnaast bieden wij een
plezierige werksfeer met leuke collega’s.
Heb je interesse?
Bel gerust met Ludo Oomens, Manager Operations. Je kunt hem
bellen op 06 46 11 32 87. Wil je solliciteren? We horen graag
snel van je. Mail zo snel mogelijk je cv en een motivatie naar
sollicitaties@attero.nl.

