EGGERDING BV, gevestigd in het Westelijk Havengebied in Amsterdam, is een
gerenommeerd bedrijf op de internationale markt van bewerking en op- en overslag van
industriële mineralen. Daarnaast neemt het verhandelen van industriële mineralen een
belangrijke plaats in binnen het bedrijf. In de productie streven wij met ploegen van 10
mensen naar het leveren van een continue kwaliteit. Om een hoog kwaliteitsniveau te
kunnen bereiken, zijn de maalmolens geautomatiseerd. In dit proces zijn medewerkers die
kwaliteitsbewust zijn en zich in hun werk willen ontwikkelen essentieel. Wij hebben daarom
enkele vacatures voor:
Proces Operator
De functie
In de functie van proces operator ben je verantwoordelijk voor het - volgens gegeven
richtlijnen, instructie en opdrachten - zelfstandig bedienen en controleren van de
maalmolens. Hierbij hoort het oplossen van proces-storingen en het signaleren van
problemen en mankementen aan de installaties, opdat het productieproces optimaal en
veilig verloopt. Bij goed functioneren kan de proces operator snel uitgroeien naar de functie
van assistent ploegleider. Het betreft een fulltime functie, die in 3-ploegendienst wordt
uitgevoerd.
Taken en verantwoordelijkheden
•
•


•
•
•
•

het zo optimaal en veilig mogelijk laten verlopen van het maalproces;
het controleren van het proces;
het controleren van de kwaliteit van het maalwerk;
Het registreren en melden van onregelmatigheden en fouten;
het herkennen van storingen en deze zelfstandig of in samenwerking met de TD oplossen;
het onderkennen van problemen ten aanzien van veiligheid, milieu en kwaliteit;
het verrichten van productie- onderhoudswerkzaamheden;
het zorgdragen voor de eigen veiligheid en die van ploeggenoten.

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

goed kunnen samenwerken;
zelfstandig kunnen werken en kwaliteitsbewust zijn;
in staat zijn om leiding te geven aan een ploeg medewerkers;
in staat zijn om onder druk accuraat en volgens protocol te werken;
affiniteit met de procesindustrie;
in het bezit zijn van VAPRO-A(+) of B en bij voorkeur een heftruck en/of shovel certificaat;
het bezit van VCA1 of VCA Vol is een pré;
relevante werkervaring als machinebediende/ -operator in een productie-omgeving;
een goede beheersing van de Nederlandse taal;
fulltime beschikbaarheid voor langere tijd;
bereid zijn tot het werken in een 3-ploegendienst.

Contact
Interesse? Stuur je CV met motivatie naar Eggerding BV, tav Mieke Kraan, personeelsfunctionaris
Coenhavenweg 22 1013 BL Amsterdam of per email m.kraan@eggerding.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

