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Locatie Wijster

Procestechnoloog (M/V) 1 fte
Zorg jij voor voortdurende procesoptimalisatie en -innovatie?
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.
Voor het bedrijfsonderdeel Kunststoffen in Wijster zijn wij op zoek naar een procestechnoloog die de productieorganisatie
ondersteunt met technologische expertise. Je optimaliseert het productieproces door het identificeren en uitwerken van
optimalisaties en innovaties. Je ondersteunt waar nodig de productieorganisatie bij de technologie gerelateerde operationele
problemen. Dit doe je om de veiligheid, efficiency en betrouwbaarheid van de operatie te verbeteren.
Wat ga je verder nog doen?
Je bewaakt dat de integriteit van procesinstallaties, zodat de
performance voldoet aan de gestelde eisen.
Je borgt dat de juiste procesinformatie beschikbaar is.
Je definieert potentiele businesscases van mogelijke
verbetering en werkt ze d.m.v. grondig onderzoek uit tot een
nauwkeurige businesscase in samenwerking met Inkoop,
Operatie en Projectrealisatie.
Je initieert, coördineert en bewaakt projecten gericht op
operationele proces verbetering.
Ben jij onze nieuwe collega?
Je beschikt over minimaal een HBO diploma, bij voorkeur WTB,
Chemische Technologie of Milieukunde. Je hebt relevante
ervaring over kunststofrecycling of wil je verdiepen in relevante
technieken. Kennis mbt kunststoffen is een pré. Je bent in staat
om het productieproces inhoudelijk te overzien en een visie te
vormen hoe het proces verbeterd kan worden. Je ziet snel de
financiële consequenties van proces wijzigingen. Je bent
gedreven in verbeteren van het proces en communicatief
vaardig (NL en EN). Bij voorkeur ben je bekend met Lean,
anders ben je bereid een opleiding hierin te gaan volgen. Je
hebt ervaring met het werken in een 24/7 productie organisatie.

www.attero.nl

Passen we bij elkaar?
Bovenal ben je gedreven om mee te werken aan de toekomst
van afvalverwerking. Net als ons vind je het gezamenlijk boeken
van resultaat het allerleukste wat er is. Continue Verbeteren
vind je een way-of-life! Je werkt gestructureerd bij het
opsporen van grondoorzaken. Je stelt hoge eisen aan de
kwaliteit, signaleert kansen en neemt actie. Je bent
communicatief vaardig in woord en geschrift.
Wat krijg je?
Een salaris dat past bij je ontwikkeling en een aantrekkelijke
resultaatafhankelijke uitkering. Een plezierige werksfeer met
leuke collega’s. Opleidingsmogelijkheden om je verder te
ontwikkelen.
Heb je interesse?
Bel gerust met Hans Hoff, manager Technology & Engineering ,
tel. 06 20 39 07 57. 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.

