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
Het doel van de functie is het organiseren, aansturen en toezien op de
waterzuiveringsprocessen bij ACCN. Leidinggeven aan het productieteam en toezien op de
productkwaliteit.
De Supervisor Waterzuivering (Wazu) zal de waterproductie in goede banen leiden, welke
benodigd is voor de scheiding- en wasprocessen van bodemassen bij ACCN. Onder de
productie valt het operationeel bedrijven van de fysisch/chemische waterzuivering en de
kamerfilterpersen. Het 1e lijns-onderhoud van deze processen valt onder de
verantwoordelijkheid van de Supervisor Wazu. In overleg met Collega Supervisor
Onderhoud wordt het groot onderhoud voorbereid. Gestreefd wordt naar een maximale
machinebeschikbaarheid, zodat de jaardoelstellingen behaald kunnen worden. Het
optimaliseren van de waterzuiveringsprocessen en het kostenefficiënt invulling geven aan de
productie is daarbij een randvoorwaarde.
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Taken en verantwoordelijkheden
•

Leiding en sturing geven aan het productieteam (4 FTE);

•

Zorgdragen en toezien op een veilige productie-omgeving;

•

Maximaliseren van de beschikbaarheid van de waterzuivering en waterproductie;

•

Bewaken van de productiekosten en melden van afwijkingen t.o.v. het jaarbudget;

•

Inregelen en bijsturen van de waterzuivering en het ontwateringsproces;

•

Voert kwaliteitscontroles uit van het proces in samenwerking met de Quality
Manager;

•

Inplannen van het personeel;

•

Organiseren van de chemicaliënbehoefte van de plants;

•

Bestellen van spareparts, gereedschappen, slijtdelen en klein artikelen;

•

Registeren van de productie-dagrapporten en down time registratie in samenwerking
met de Quality Manager;

•

Opleiden, coachen en motiveren van het personeel;

•

Uitschrijven van werkvergunningen;

•

Opstellen van TRA’s (Taak Risico Analyses);

•

Veiligstellen van de installatie voor overdracht naar het onderhoudsteam;

•

Verzorgen van de opleidingen en training van personeel (VCA, vakspecifieke
trainingen, BHV etc.);

•

Beheren en verstrekken van de PBM’s.

Functie-eisen
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•

HBO-niveau, richting procestechniek/chemische technologie georiënteerde
opleidingen is een pre;

•

Minimaal 5 jaar productie ervaring als leidinggevende in chemisch/fysische
waterzuiveringsprocessen;

•

Aantoonbaar kennis van scheidingstechnologie en waterzuiveringsprocessen
(membraanfiltratie, ionenwisselaars, mechanische ontwatering, indamp- en
kristaliseerprocessen);

•

Ervaring met het onderhouden van een waterzuivering;

•

Je bent praktisch, stressbestendig en weet van aanpakken;

•

Probleemoplossend vermogen, creatief en conflicthantering;

•

Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands in woord en geschrift;

•

Sterke leidinggevende kwaliteiten;

•

Zeer vaardig met Microsoft Office;

•

Op de hoogte zijn van de vigerende ARBO-wetgevingen.

Cultuur
Wij zijn een jonge en mensgerichte organisatie waar we met veel passie, energie en drive
samenwerken. We zijn op zoek naar collega’s die graag mee willen werken aan de
ontwikkeling en uitbreiding van onze organisatie, die rechtdoorzee zijn en niet bang zijn om
hun handen uit de mouwen te steken en samen voor een gezamenlijk doel te gaan.

Wij bieden
Een zelfstandige en dynamische baan met ruimte en mogelijkheden om je verder te
ontwikkelen. Hierbij bieden wij je een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden,
waaronder een bonusregeling en een marktconform salaris, afhankelijk van je opleiding en
ervaring.

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