Locatie Moerdijk

Focus jij koersvast op projectsucces?
Projectleider (M/V) (full time)

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 onze afdeling Technology & Engineering (T&E) op zoek naar een projectleider die op een enthousiaste en gedreven wijze
onze projecten binnen tijd, budget en kwaliteit zelfstandig coördineert. De afdeling T&E ontwikkelt, verzorgt en realiseert nieuwe
business voor Attero t.a.v. vergistings-, scheidingsinstallaties, afdichten van stortlocaties of aanpassingen aan afvalenergiecentrales,
alle scenario´s zijn mogelijk. Jij wordt primair ingezet t.b.v. de locaties in Zuid West Nederland (Moerdijk, Bergen op Zoom en Tilburg),
wat betekent dat je flexibel bent t.a.v. reisafstanden. Je werkt samen met andere projectleiders, deelt ervaringen en optimaliseert
projectmatig werken voor Attero. Veilig werken is voor jou vanzelfsprekend en heeft altijd jouw prioriteit. Je rapporteert aan de
manager Projectrealisatie.

Wat ga je verder nog doen?

Je stelt een projectteam samen, stelt het
projectplan op, coördineert de activiteiten en legt
verantwoording af via voortgangs- en
budgetrapportages

Je creëert een veilige werkomgeving

Je organiseert en onderhoudt communicatie met alle
partijen en bewaakt de randvoorwaarden van jouw
projecten

Je bent verantwoordelijk voor opstellen en
onderhouden van procedures, werkinstructies,
technische standaards t.v.v uniforme werkmethoden
en kwaliteitsborging.
Ben jij onze nieuwe collega?

Je hebt een afgeronde relevante technische HBO+
opleiding, bij voorkeur richting E/I

Je beschikt over een VOL VCA diploma

Je hebt tenminste 3 jaar aantoonbare werkervaring in
het leiden van projecten

Een achtergrond als (Lead) E/I engineer is een pré
Passen we wij elkaar?
Je bent een kei in plannen en organiseren en hebt aanleg voor
functioneel coördineren. Je zorgt voorresultaten en bewaakt

www.attero.nl

tevens de kwaliteit. Je bent gericht op samenwerking en
communiceert gemakkelijk zowel mondeling als schriftelijk.
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 Willy Peeks, Manager Projectrealisatie, tel. 06
52 40 19 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.
Als onderdeel van het selectieproces maken we mogelijk
gebruik van online-screening. Dit betekent dat we informatie
over jou zoeken via o.a. zoekmachines en sociale netwerken.
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