Process Support Engineer
Ben jij geïnteresseerd in duurzaamheid en circulaire economie? Wil jij werken bij een bedrijf
dat gericht is op technologie, groei en het creëren van een duurzame toekomst? Enthousiast
geworden? Dan is een baan bij Blue Phoenix Group wellicht iets voor jou!
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.

Functieomschrijving
Als Process Support Engineer ben je binnen (pre sales-)projecten de ruggensteun voor het
procesontwerp, de ingebruikname en verdere optimalisatie van nieuwe en bestaande
installaties en processen. Je bent bij deze trajecten betrokken van concept tot oplevering.
De taken en verantwoordelijkheden van de Process Support Engineer:
-

Nemen van samples in het productieproces voor het uitvoeren van analyses;
Uitvoeren van testen voor procescontrole van de dagelijkse operatie;
Uitvoeren van testen voor onderzoeks- en verbetertrajecten;
Verwerken van resultaten die voortkomen uit de testen;
Maken van analyses op basis van de resultaten en deze omzetten in
verbetervoorstellen.

Functie-eisen
-
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MBO/HBO werk- en denkniveau: Procestechnologie, Chemische Technologie;
Relevante werkervaring in een industriële omgeving met bedrijfsprocessen en
procestechnologie is en pré;
Hands-on mentaliteit, analytisch ingesteld en in staat om prioriteiten te stellen;
Zelfstandig, praktisch, resultaatgericht en flexibel;
Teamspirit, goed kunnen samenwerken met verschillende disciplines;
Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 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.
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