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Vacature
Voor de afdeling PULP en CAWZ zoeken wij enthousiaste collega’s voor een fulltimebaan
in de functie van:

Allround procesoperator Pulp & Energie
Volcontinu, 33,6 uur per week in de

5-PLOEGENDIENST

Functieomschrijving:
In deze functie ben je bezig met het controleren en bewaken van de voortgang
van de verwerking van oud papier tot pulp vanuit de centrale controle kamer.
Tevens zul je op termijn ingezet gaan worden voor het controleren en bewaken
van de optimale procesgang van stoom, elektriciteit, proceslucht en
(proces)water. Werkzaamheden:
- Je controleert en stelt procesinstellingen bij zoals drukken, temperaturen,
geleverde/verbruikte vermogens en (chemicaliën)doseringen.
- Je ziet toe op het correct functioneren van apparatuur en installaties.
- Je verleent ondersteuning bij procesverstoringen en, indien nodig, schakel je
monteurs in bij technische storingen.
- Je bent mede verantwoordelijk voor de afvalwaterzuivering.
- Je levert een inbreng ter verbetering van installaties en geautomatiseerde
systemen in het kader van de bedrijfszekerheid en efficiëntie; het doen van
voorstellen en suggesties is hier onderdeel van.
- Je neemt deel aan periodiek werkoverleg en bent hierin actief betrokken.
- Heftruck- en/of multiloaderwerkzaamheden behoren ook tot je taken.
Functie-eisen
- MTS Procestechniek, Vapro B/C, AOT of minimaal een afgeronde technische
mbo-opleiding op niveau 3. Bij niveau 3 maakt een assessment onderdeel uit
van de selectie waaruit niveau 4 werk- en denkniveau moet blijken.
- Je beschikt over minimaal drie jaar relevante werkervaring in een soortgelijke
functie in de procesindustrie. Ervaring in de papier- of kartonindustrie is een
pre.
- Je vindt het een uitdaging om zowel werkzaam te zijn in de pulpbereiding als
in de energiecentrale. Ervaring in deze sectoren is een grote pre.
- Je hebt een drive en mindset tot continue verbetering zowel in kwalitatieve als
in kwantitatieve werkprocessen.
- Je bent bereid tot het volgen van een opleiding (mbo-niveau 4).
- Je bent in het bezit van Brandwacht, Heftruckcertificaat en VCA*-certificering
of je bent bereid deze te behalen.
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Competenties
- Gedreven;
- Samenwerkingsgericht;
- Kwaliteitsbewust;
- Resultaatgericht;
- Ambitieus om door te groeien binnen de organisatie.
Voor vragen en overige informatie kun je terecht bij Jan Klijn 0317-361363.
Je kunt solliciteren door jouw CV met motivatie te mailen naar
laura.kropman@parenco.com.

