Supervisor Waterzuivering
About us
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
In Assendelft staat de grootste bodemas wasinstallatie ter wereld waarbij 600.000 ton per
jaar wordt verwerkt. De installatie is in 2019 gebouwd en sinds een klein jaar operationeel. In
deze rol ben jij verantwoordelijk voor een veilig en goed onderhouden werkterrein en
machinepark. Je rapporteert aan de Manager productie, met wie je nauw samenwerkt.
Je geeft leiding aan een team van 8-10 kraan- en shovelmachinisten en steekt waar nodig
ook zelf de handen uit de mouwen. Het machinepark bestaat uit wielladers, rupskranen en
bulktransport. Jij zorgt voor een optimale inzet van de machines en mensen. Ook coördineer
je het onderhoud aan het machinepark.
Je richt het terrein zo praktisch mogelijk in, zodanig dat wordt voldaan aan de
vergunningsvoorschriften. Hierbij houd je rekening met de diverse in- en afvoerstromen en
de juiste inrichting van het containerpark, de depots en de goederenopslag. Je plant de inen afvoer stromen, begeleidt transporteurs en zorgt met jouw team dat de installatie steeds
door kan draaien.
Orde en netheid staan bij jou hoog in het vaandel en je bent tevens verantwoordelijk voor de
naleven van de protocollen en bedrijfsregels op het gebied van kwaliteit, veiligheid en mileu.
Zaken als stofbestrijding middels sprinklers en waterwagen liggen ook bij jou. Daarnaast
controleer je visueel de kwaliteit van de inkomende bodemas volgens protocollen en
organiseer je monstername van inkomende en uitgaande stromen.

Page 1

Functie-eisen
•
•

•
•

Afgeronde relevante opleiding op minimaal HBO-niveau, bij voorkeur
Werktuigbouwkunde, Procestechniek of Chemische technologie;
Ervaring als operationeel verantwoordelijke in een relevante productieomgeving,
bijvoorbeeld: baggerindustrie, recycling, milieutechniek, betonindustrie, GWW of
bodemreiniging;
Ervaring met de opstart van een nieuwe plant of met Continuous Improvement;
Woonachtig in NoordHolland;

Persoonskenmerken
Je bent een stevige persoonlijkheid en een natuurlijk leider met uitstekende communicatieve
en sociale vaardigheden. Je kunt en durft snel, maar doordacht, beslissingen te nemen en
daarvoor in te staan. Leidinggeven doe je op ontspannen, maar duidelijke manier en je bent
in staat uiteenlopende menstypen aan te sturen. Je bent een people manager die met
energie en enthousiasme anderen motiveert en tegelijkertijd structuur weet aan te brengen
en helder communiceert. Je zet mensen in hun kracht, stimuleert ze het beste in zichzelf
naar boven te halen en eigen verantwoordelijkheid te nemen.Je bouwt sterke banden op
met je direct reports en het operationele team. Tegelijkertijd stuur je met je team op
resultaten, kwaliteit en het continu verbeteren van processen een heb je de nodige
vasthoudendheid om dit uit te voeren.
Je bent gedreven om resultaten na te streven op een hoog niveau en jouw analytisch
vermogen stelt je in staat snel overzicht te krijgen en te zien waar verbetering mogelijk is.
Deze informatie zet je soepel om in bruikbare rapportages en verslagen. Je hebt voldoende
financiële basis om hierover te kunnen sparren met het MT. Vervolgens maak je hierin vlot
de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk en zet je budgetten om in concrete plannen. Je
hebt de helicopterview en het natuurlijk overwicht om op de juiste momenten effectief op te
treden. Bij onverwachte situaties reageer je adequaat, schakel je snel en ben je
oplossingsgericht. Je bent flexibel in je werk aanpak en stelt prioriteiten op de juiste manier
om te zorgen dat anderen hun werk op een efficiënte manier uit kunnen voeren. Je straalt
met je team de nodige professionaliteit uit zowel intern als extern.
Je voldoet aan Blue Phoenix beleid en procedures en er is een effectieve communicatie met
je lijnmanagers om ervoor te zorgen dat bepaalde issues op een hoger niveau worden
opgelost. Je rapporteert alle afwijkingen in het proces aan het MT.
Je bent het grote voorbeeld als het gaat om het voldoen aan regels en kwaliteit. Je zorgt dat
de site voldoet aan alle wet- en regelgeving (denk aan Veiligheid, Gezondheid, Milieu&
Arbo) door je team hierop continu op te blijven trainen. Om dit te doen zet je maandelijkse
Health & Safety meetings op en zorg je dat er interne checks/audits plaatsvinden om dit te
borgen. Je bent het aanspreekpunt voor auditoren en overheidsinspecties op het moment
dat zij een inspectie komen doen.

Solliciteren
Voor meer informatie kijk op www.bluephoenix-group.com of solliciteer via
recruitment.eu@bluephoenix-group.com.
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Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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