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Locatie Wijster

Systeembeheerder Procesautomatisering

Help jij mee aan een ongestoord onderhoudsproces?

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 ter versterking van het team Procesautomatisering een enthousiaste en gedreven systeembeheerder die

verantwoordelijk is voor het preventief en correctief onderhoud van de procesbesturing- en beheerssystemen. Je zorgt dat de

functionaliteiten en kwaliteit van deze systemen blijven voldoen aan de huidige en toekomstige eisen van de gebruikers binnen

Attero. Je zorgt ervoor dat de gebruikers het systeem correct gebruiken. Op deze wijze draag je bij aan een verhoogde

inzetbaarheid en levensduur van de installaties. Hierbij staat (cyber) security hoog in het vaandel. Veilig werken is voor jou een

vanzelfsprekendheid en heeft altijd jouw topprioriteit. Samen met je collega’s zorg je voor een veilige werkomgeving.

Wat ga je verder nog doen? 

Je werkt voorstellen uit voor de functionele aanpassingen van

de systemen. Ook begeleid je implementatie van

aanpassingen en vervul je hierbij een belangrijke rol bij de

technische realisatie van projecten.

Je voert acceptatietests uit.

Je engineert en voert projectmatig wijzigingen door in de HMI

en PLC systemen en zorgt voor adequate archivering hiervan.

Je hebt een pro actieve rol richting de gebruikers van de

systemen. Zo verzorg je cursussen/trainingen in het gebruik

van het systeem, stelt lesmateriaal samen, beantwoord je

vragen vanuit de gebruikersorganisatie en wijs je gebruikers

op eventueel onjuist systeemgebruik.

Ben jij onze nieuwe collega?

Je hebt een relevante opleiding op HBO niveau (bij voorkeur

HBO informatica of gelijkwaardig). Enkele jaren ervaring met

procesautomatisering is een pre. Je bent bekend met de

volgende applicaties: Siemens S7, Siemens TIA portal en

Wonderware Archestra/Intouch. Je hebt een VCA diploma. Je

spreekt en schrijft goed Nederlands, Engels en Duits.

Passen we bij elkaar?

Je bent vooral enthousiast en gedreven om vanuit je expertise

de procesautomatisering te optimaliseren. Je bent een

teamplayer, je bent resultaatgericht en hebt kwaliteit hoog in

het vaandel staan. Daarnaast ben je in staat om problemen snel

te doorzien te analyseren. Je neemt initiatief tot verbeteren

c.q. optimaliseren.

Wat krijg je?

Uiteraard een passend salaris en een aantrekkelijke

resultaatafhankelijke uitkering. Daarnaast krijg je een

uitdagende baan met veel afwisseling en een plezierige

werksfeer met leuke collega’s.

Heb je interesse?

Bel gerust met Roel Eefting, Teamleider Onderhoud. Hij is

telefonisch bereikbaar op 06 50748120. Wil je solliciteren? We

horen graag snel van je. Mail je cv en motivatiebrief naar 

sollicitaties@attero.nl.

Deze vacature wordt tegelijkertijd

intern en extern uitgezet.
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