
 
 

 
 

 
FUNCTIEPROFIEL LEAD OPERATOR 

 

Blue Phoenix Group is marktleider in het verwerken van bodemas. Door verbranding van o.a. huisvuil 
wordt energie geproduceerd in de vorm van warmte en elektriciteit. Na de verbranding blijft 

(bodem)as over. Deze bodemas bevat diverse metalen (ijzer, aluminium, koper, zink) maar het 

grootste deel bestaat uit mineralen. Door de bodemas met de modernste technieken te verwerken, 
maken we zowel de metalen als mineralen weer toepasbaar voor gebruik in diverse economische 

sectoren. Wij zijn een jonge dynamische organisatie, actief op 4 continenten en private equity 

owned. De gepatenteerde technologie is 10 jaar geleden ontwikkeld in samenwerking met de TU 
Delft.  

  

ACCN is een dochteronderneming van Blue Phoenix Group en is opgericht om wastechnologie te 
bieden waarmee het mineraal kan voldoen aan de "Green Deal", die is opgezet door de Nederlandse 

overheid en de Nederlandse afvalverbrandingsbedrijven om alle verwerkte mineralen als een vrij 

toepasbaar product mogelijk te maken op de Nederlandse markt. 
 

Functiebeschrijving  
De lead operator bedient de mechanische en digitale machines en apparatuur op de plant. Dit  
gebeurt binnen het productieproces. Van de lead operator wordt ook verwacht dat hij dit 
productieproces zo goed mogelijk begeleidt, in samenspraak met de plant manager. Daarnaast wordt 
van de lead operator verwacht dat hij/zij de operators zo goed mogelij k begeleidt en ondersteunt 
wanneer nodig. 

 

Als lead operator ben je o.a. verantwoordelijk voor: 
• Het productieklaar maken van apparatuur en besturingselementen van het productieproces; 

• Het bedienen van apparatuur en besturingselementen van het productieproces; 

• Het, zo nodig, bijstellen van apparatuur en besturingselementen van het productieproces ; 
• Het uitvoeren van kwaliteitscontroles op proces en/of product; 

• Het plegen van (licht) onderhoud aan productiemachines; 

• Het optimaliseren van procesverloop en/of product; 

• Het overzicht houden van het productieproces; 
• Het schoonhouden van de productie locatie en de installatie .  

 

Functie-eisen 
Om deze uitdagende functie op een goede en succesvolle manier uit te kunnen oefenen zoeken wij  

iemand die voldoet aan de volgende eisen: 

• Minimaal MBO niveau; 
• Bekend met digitale en mechanische productieprocessen; 

• Planmatig en analytisch;  

• Kwaliteitsbewust; 
• Alert op afwijkingen of dreigende storingen in het proces; 

• Hoog verantwoordelijkheidsgevoel; 

• In staat zich in te stellen op veranderingen in producten en productieproces; 
• goede communicatieve vaardigheden ; 

• goede beheersing van Engels en Nederlands in woord en geschrift. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Wij bieden 

Een zelfstandige en dynamische baan met ruimte en mogelijkheden om je talenten in te zetten en 

verder te ontwikkelen. Hierbij bieden wij je  een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden, 
waaronder een bonusregeling en een marktconform salaris en uitstekende secundaire 

arbeidsvoorwaarden.  

 
Solliciteren 

Voor meer informatie kijk op www.bluephoenix-group.com of solliciteer met je motivatiebrief en CV 

via recruitment.eu@bluephoenix-group.com. 
 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

 


