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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 op zoek naar iemand die op enthousiaste en stimulerende wijze leiding geeft aan zijn medewerkers. Je zorgt daarnaast voor het 
opstellen en een optimale uitvoering van het totale onderhoudsplan van Attero. Je draagt daarmee bij aan een optimaal verloop van het 
primaire productieproces. Je beheerst de kosten en zorgt voor kostenverlaging door middel van continue verbeterprocessen. 
Performance management zit in je DNA. Met je parate brede technische kennis kun je snel schakelen en verantwoordelijkheid nemen in 
uiteenlopende situaties. Je maakt deel uit van het managementteam AEC Moerdijk en je rapporteert aan de COO. 
 

Wat ga je verder nog doen?  
Je stuurt je medewerkers zodanig aan dat het onderhoud aan 
de installaties op een optimale wijze verloopt en het primaire 
proces optimaal kan verlopen. 
Je initieert en begeleidt veranderingsprocessen om te komen 
tot continue verbeterprocessen. 
Je bent verantwoordelijk voor de beheersing van de kosten en 
de realisatie van de opgestelde budgetten. 
 
 
Ben jij onze nieuwe collega? 
Je beschikt over een relevante afgeronde HBO+ opleiding en 
hebt minimaal WO werk- en denkniveau. 
Je hebt ruime leidinggevende ervaring als manager van een 
onderhoudsafdeling van kapitaalintensieve procesinstallaties 
en je hebt affiniteit met de energie-/afval-/milieuwereld. 
 
 
 

Passen we wij elkaar? 
Je bent resultaatgericht, werkt planmatig en bent 
besluitvaardig. 
 
 
Wat krijg je? 
Een passend salaris en een baan met veel uitdaging, 
afwisseling en een plezierige werksfeer met leuke collega’s. 
 
 
Heb je interesse? 
Bel gerust met Marc Martens, Chief Operating Officer. Hij is 
telefonisch bereikbaar via: 06 11 85 63 30.  
Wil je solliciteren? We horen graag 
snel van je. Mail zo snel mogelijk je cv en motivatiebrief naar 
sollicitaties@attero.nl 
  
 

 


