Vacature Operator
Biostoom Oostende werd opgestart in 2009 en voorziet groene stroom voor 42.000 gezinnen
op basis van vaste biomassa. Sinds begin 2014 maakt de centrale deel uit van de
Bionergagroep (www.bionerga.be)
Takenpakket










Je bent tijdens je shift samen met de shiftleader verantwoordelijk voor de installatie die bestaat
uit: RDF-bunker met kraan, roosteroven, stoomketel, stoomturbine, generator,
rookgasreiniging. Samen zorgen jullie voor een optimale productie.
Je bent in staat om in de controlekamer het volledige productieproces op te volgen en zo nodig,
na overleg met de shiftleader, de noodzakelijke bijsturingen uit te voeren.
Aan de hand van routinematige controlerondes, waarbij checklists gehanteerd worden, meet je
de nodige parameters en meld je eventuele afwijkingen, gebreken, defecten en storingen aan
je shiftleader
Onder leiding van de shiftleader volg je nauwgezet de productieprocedures op
Op instructie van de shiftleader help je met het oplossen van problemen en het vervangen van
defecte onderdelen
Je voert tijdens de shift ook enkele terugkerende preventieve onderhoudstaken uit
Je zorgt voor een nette en veilige werkplek en zorgt ervoor dat alle gereedschap na je shift
terug opgeborgen wordt
Tijdens de dagshift bied je, in samenspraak met de shiftleader, ondersteuning aan de
onderhoudsdienst en voer je aan controle-of onderhoudstaken uit
Je neemt initiatief om continu bij te leren / bijkomende informatie te vragen aan je shiftleaders

Profiel
Je behaalde een diploma in een technisch georiënteerde richting (elektromechanica, elektronica,
hernieuwbare energie,…).
Je bent sterk technisch aangelegd en hebt een hoog veiligheids-en milieubewustzijn. Je bent
flexibel en bereid om in een volcontinu systeem te werken (6 ploegen, incl. weekends). Je bent
een team player maar kan tevens zelfstandig werken.
Aanbod
Er wordt een grondige interne opleiding voorzien bij aanvang. Je kan daarbij rekenen op de hulp
van je peter/meter.
Een vaste job met goede verloning, aangevuld met tal van extralegale voordelen
(hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, ambulante zorgen, sociaal fonds, maaltijdcheques
van 8€/dag , tussenkomst elektriciteits-en gasfactuur, fietsvergoeding, toeslag nijverheidshelper…)
Sollicitatieprocedure
Interesse?? Stuur je CV en motivatiebrief naar ellen.rau@biostoom.be
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