VACATURE
Bionerga staat in voor de verwerking van 300.000 ton huishoudelijk afval uit Limburgse gemeenten
en Diest. Onze state-of-the-art installaties en 70 medewerkers zorgen ervoor dat de afvalverwerking
op een uiterst milieuvriendelijke manier plaatsvindt. Van afval tot groene stroom, van verbrandingsinstallatie tot groene energiecentrale: wij kunnen wat met afval.
Naast de exploitatie van de huidige verbrandingsinstallatie in Houthalen en de composteringsinstallaties op 5 sites in Limburg, wacht Bionerga nog enkele belangrijke uitdagingen zoals de bouw
van een biostoomcentrale in Ravenshout, de uitbouw van een energiehub, …
Om onze uitdagingen en groei te ondersteunen zijn wij voor onze productieafdeling in Houthalen
(mogelijkerwijze op termijn in Ravenshout op zoek naar een (m/v):

Assistent-productiemanager
Je taak :
Je ondersteunt de Productie Manager Verbranding in de dagelijkse organisatie van de afdeling Verbranding,
waaronder de bezetting, het dagelijks beheer van smeringen, inspecties en onderhoudstaken, het dagelijks
beheer van aan- en afvoer van afvalstoffen en hulpstoffen, …. Je volgt tevens de administratie omtrent
bovengenoemde activiteiten op.

Je profiel :





Je hebt een derde graad TSO in elektromechanica behaald of bent gelijkwaardig door ervaring
Je hebt bij voorkeur minimum een 2-tal jaar ervaring in het aansturen van medewerkers
Je bent sterk in plannen en organiseren
Je bent zelfstandig, systematisch en kan resultaatgericht werken

Ons aanbod :
Naast een uitdagende functie mét verantwoordelijkheid binnen een professioneel team van gemotiveerde
collega’s, bieden we je een marktconform salaris met een ruim pakket extralegale voordelen (zoals
maaltijdcheques, groeps- en hospitalisatieverzekering, extra verlofdagen, … ) en de kans om je binnen onze
organisatie te ontplooien. Je komt terecht in een dynamisch en innovatief groeibedrijf en kan werken met de
best beschikbare technieken en technologieën. Door op een professionele, ecologische en efficiënte manier
afval te verwerken tot grondstoffen en energie, draag je bij tot een groenere en betere wereld.

Solliciteer !
Wil jij ons team komen versterken? Mail dan zo snel mogelijk je cv en motivatiebrief naar
karolien.baptist@bionerga.be of neem telefonisch contact op met Karolien Baptist via 011 52 08 10.
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