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Locatie Groningen

Productieleider AEC Groningen (M/V)
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 zoeken voor AEC Groningen een enthousiaste en gedreven Productieleider die op stimulerende wijze leiding geeft aan circa 25
fte eigen personeel en daarnaast afhankelijk van projecten en werkzaamheden aan externe inleen, verspreid over verschillende
ploegen. Daarnaast zorg je voor een optimaal verloop van het primaire productieproces.
Je stimuleert innovaties, verlaagt de kostprijs, beperkt de restafvalstromen en zorgt voor een goed – preventief - onderhoud en het
naleven van de onderhoudsstrategie. Tevens zorg je voor implementatie en borging van Performance Management binnen jouw
teams. Veilig werken is voor jou een vanzelfsprekendheid en heeft altijd jouw topprioriteit. Samen met je team creëer je een
veilige werkomgeving. Je rapporteert aan de bedrijfsleider AEC Groningen.
Wat ga je verder nog doen?
Je geeft leiding aan de teams HVS en WVI en zorgt voor het
optimaal functioneren van de (hoofd)operators zodat een
optimale balans tussen output en motivatie wordt
gerealiseerd.
Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de
productiedoelstellingen, het optimaal beheren en sturen van
de valuedrivers van de installatie en het gezamenlijk
afstemmen van prioriteiten, waarmee een zo hoog mogelijk
rendement door de WVI en HVS als totaal wordt behaald.
Je zorgt dat de medewerkers als team samenwerken aan een
veilige werkomgeving, procesmatige innovaties en
optimalisatie van het primaire productieproces
Je bent verantwoordelijk voor de beheersing van de kosten en
realisatie van de opgestelde budgetten.
Ben jij onze nieuwe collega?
Je hebt een HBO werk- en denkniveau en beschikt over een
relevante afgeronde technische opleiding. Je bent VOL VCA
gecertificeerd. Je hebt ruime ervaring in de procesindustrie. Je
spreekt en schrijft goed Nederlands, Duits en Engels.

www.attero.nl

Passen we bij elkaar?
Je geeft op een enthousiaste en stimulerende wijze leiding aan
je team. Je bent besluitvaardig en sterk in organiseren. Je bent
in staat om problemen snel te doorzien en te analyseren. Je
neemt initiatief tot verbeteren en je bent een stressbestendige
en resultaatgerichte en teamplayer.
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 of mail gerust met Harry Willems, bedrijfsleider AEC
Groningen, 06-27 34 94 64. Wil je solliciteren? Mail zo snel als
mogelijk je cv en een motivatie naar sollicitaties@attero.nl.

