
 
ZOEKT 

ALLROUND OPERATOR 

VOORBEHANDELING 
Functie-inhoud 

 Je krijgt als allround operator de kerntaak toegewezen om de geplande en ongeplande 
afwezigheden in de 12u shiften binnen de afdeling voorbehandeling in te vullen. 

 Als de 12u shiften in de voorbehandeling allemaal ingevuld zijn, zal je in dagdienst worden 
ingepland (8u00 – 16u30) en krijg je andere taken en verantwoordelijkheden toegewezen. 
Hieronder een overzicht van de belangrijkste: 

- Je geeft een aanvullende ondersteuning in de productie op aangeven van de 
productieverantwoordelijke 

- Je staat in voor het algemeen onderhoud van de installaties, gebouwen en terreinen op de 
volledige Biostoom Beringen site en dit zowel op technisch vlak als naar orde en netheid toe. 

- Je draagt zorg voor interne transporten met de containervrachtwagen. (vb. Ecoo slib, 
noodontassingscontainer). Je kan op alle mobiele machines ingezet worden. 

- Als bevoegd persoon verzorg je de keuringen van middelen en materialen, van zodra je 
hiervoor de nodige opleidingen met succes hebt volbracht. 

- Je voert controles en analyses uit op inkomend afval en zorgt ook voor het klaarmaken van 
stalen voor verdere analyses. 

 Je zorgt ervoor dat je de voorbehandelingsinstallatie zo goed kent in gebruik en onderhoud dat je 
als trainer kan worden ingezet wanneer er collega’s opgeleid dienen te worden. 
Met de installatie worden o.a. de ontzakker, de shredder, de windshifter, het rollend materieel 
(wiellader, heftruck, verreiker, …) en de brandbeveiligingssystemen bedoeld.  

Profiel 

 Je hebt een technische opleiding (min. A3) volbracht of je technische kennis is gelijkwaardig door 
ervaring. 

 Je bent bereid om in een zeer flexibel werkrooster te werken waarvan de planning maximaal 7 
dagen op voorhand vastligt. 

 Je bent bereid om een zeer gevarieerd takenpakket te krijgen met een flexibele planning. 
Waaronder ook poetsactiviteiten en direct contact met afval. 

 Je hebt een handen-uit de mouwen mentaliteit, kan zelfstandig werken en neemt initiatief. 

 Je kan vlot werken met PC en de nodige applicaties. 

 Je bent bereid om (extern) opleidingen te volgen. 

Aanbod 

 Naast een uitdagende functie met verantwoordelijkheid bieden we je een marktconform salaris met 
een ruim pakket van extralegale voordelen, meer dan 40 verlofdagen en de kans om je binnen onze 
organisatie te ontplooien.  

 Je komt terecht in een dynamisch en innovatief groeibedrijf binnen een professioneel team van 
gemotiveerde collega’s.  



 Door op een professionele, ecologische en efficiënte manier afval te verwerken tot grondstoffen en 
energie, draag je bij tot een groenere en betere wereld. 

 

 

Herken je jezelf in deze omschrijving? Stuur dan je CV en je motivatiebrief naar 

karolien.baptist@bionerga.be  

Wil je liever meer informatie over de jobinhoud en selectievoorwaarden?  

Bel dan gerust even op 011 52 08 10.  
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