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Operator - Rotterdam
Introductie
Ben jij een ‘energieke’ Operator met een hoog verantwoordelijkheids-gevoel en met passie
voor de techniek aan de slag gaat? Dan is dit de uitdaging voor jou!

Organisatie
Onze opdrachtgever is een pionier binnen de energiesector en opereert in de productie, het
onderhoud en de distributie van elektriciteit en duurzame energie. Met haar uitstekende
technische expertise kan zij grote industriële klanten voorzien van de beste oplossing voor hun
energie vraagstukken. De organisatie is bezig met de energietransitie welke mooie technische
uitdagingen met zich meebrengt. Er hangt een sfeer binnen het bedrijf van innovatie en met
elkaar samenwerken.

Functie
Je gaat werken bij een groot bedrijf actief in de energiesector waarbij je betrokken bent bij het
proces van het opwekken van stroom door middel van stoom. Als Operator draag jij de
verantwoording om het productieproces op een dusdanige manier te monitoren en te bewaken
dat de beschikbaarheid, de betrouwbaarheid en het rendement van een productie eenheid
optimaal is en blijft. Je weet in te spelen op wijzigingen in de vraag waarbij je productiemiddelen
op tijd in- en uit bedrijf neemt en waakt over de kwaliteit, de veiligheid en emissies van
installaties. Je werkt in een 5-ploegenrooster met 3 andere medewerkers.
De werkzaamheden die je als Operator kan verwachten zijn:
Bewerkstelligen van een optimaal niveau van het productieproces waardoor de
productieplanning gerealiseerd wordt. Waar nodig grijp je in of stuur je bij in het proces
Storingen aan apparatuur of installaties opsporen, analyseren en oplossen. Indien werk
uitbesteed moet worden aan een andere afdeling verzorgen van de werkopdracht
Uitgeven van de werkvergunningen en het veiligstellen van installaties waaraan
onderhoud moet worden gepleegd
In- en uit bedrijf nemen van installaties conform richtlijnen en procedures
Uitvoeren van functionele testen na gereed melding van een reparatie aan een
installatie
Zorg dragen voor de operationele handling van grondstoffen van mengsilo’s naar
bunkers
Aandragen van voorstellen en verbeterpunten ter verdere optimalisatie van het
productieproces
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Functie-eisen
Afgeronde MBO opleiding richting Algemene Operationele Techniek (AOT), Maritiem
Officier of SWTK
Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
Mooi meegenomen is werkervaring met het opwekken van energie door stoom en het
werken met druk
Je staat open voor het volgen van diverse bedrijfseigen opleidingen
Nauwkeurig en proactief
Goede beheersing van de Nederlandse en/of Engelse taal
Rijbewijs: de locatie is niet bereikbaar met openbaar vervoer
Wij zoeken idealiter een ervaren medewerker. Mocht je wel de opleiding hebben maar
niet de gewenste werkervaring binnen een centrale dan vragen wij je toch te solliciteren

Aanbod
Een uitdagende baan in de fascinerende omgeving van machtige energietechniek in een
moderne werkomgeving
Uitstekende opleidingsmogelijkheden
De inschaling wordt bepaald aan de hand van je opleiding, kennis en relevante
werkervaring en de range ligt tussen € 2.700 en € 4.600
Er wordt gewerkt met een ploegenrooster van 5 ploegen (Je ontvangt een
ploegentoeslag van 25% per maand)
Daarnaast ontvang je vakantiegeld, reiskostenvergoeding, 25 vakantiedagen en een
eindejaarsuitkering

Inlichtingen
Voor meer informatie neem je contact op met Jasper van der Graaf via telefoonnummer 06-46
440 678. Vacaturenummer: 10117.

Sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel van Operator? Upload je cv
en motivatie en dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.
Qualified People is al 30 jaar actief op het gebied van arbeidsbemiddeling binnen de branches
Maritiem & Offshore, Energie, Olie en Gas, Interieurbouw, HR en Industriële Dienstverlening.
Qualified People stelt haar kandidaten centraal! Alle talentvolle kandidaten krijgen bij ons een
zeer persoonlijke benadering en de aandacht die ze verdienen.
Qualified People is een flexibele organisatie en wil, zeker in tijden als deze, het thuiswerken
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stimuleren. Het werken vanuit huis moet uiteraard bij de functie passen en zal niet voor iedere
functie mogelijk zijn. Maar wij willen graag met je meedenken en meewerken aan
mogelijkheden en oplossingen.

Solliciteren
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