PILOTPLANT OPERATOR
Vacature regio Midden-Noord Limburg

WERKZAAMHEDEN

WIE BEN JIJ?

Als Pilotplant Operator ben je dagelijks bezig met het verbeteren van producten en het finetunen van een innovatief
productieproces. Graag geven we je een idee van de dagelijkse
werkzaamheden in deze functie:

Als persoon sta je stevig in je schoenen en communiceer je
gemakkelijk met jouw collega’s. Je bent flexibel ingesteld
en jezelf blijven ontwikkelen is iets wat in jouw DNA zit.
Daarnaast denken we dat je met onderstaand profiel goed bij
de organisatie past.
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Je bent dagelijks in de weer met een volledig innovatief
proces, waarbij plastic restanten omgezet worden naar
hoogwaardige brandstoffen of grondstof. Dat maakt deze
baan zeer veelzijdige waarbij je als ‘owner’ van het proces
in veel verschillende facetten van de organisatie komt.
Nauwkeurig en precies werken is een must, je gaat in deze
functie ook controles uitvoeren op kwaliteit.
Overzien en bijsturen van een geautomatiseerde productielijn maakt onderdeel uit van je werkzaamheden.
Uiteraard gaat er ook met machines wel eens iets mis en
ga jij ervoor om de technische storingen op te lossen.
Goede ideeën zijn altijd welkom. Jouw bijdragen aan de
optimalisatie en verbetering van het productieproces
worden dan ook gewaardeerd!

• Bij voorkeur in het bezit van een Operator B/C opleiding of
vergelijkbaar.
• Je neemt initiatief en werkt graag samen met een
gemotiveerd team.
• Ervaring in de techniek is een pré.
• Ervaring in de plastic/kunststofrecycling is een pré.
• Werken in ploegendiensten, samen bespreken we jouw
voorkeuren.
• Rijbewijs B en in bezit van een eigen auto.
• Je bent ‘fit’ voor de job en hebt een goede fysieke
gesteldheid.
• Het bezit van een Basisveiligheid VCA is een grote pré.
• Safety first! Je gaat tijdens het werken ten alle tijden
verantwoord om met je eigen veiligheid en die van anderen.

WAT BIEDT PROFCORE JOU?
Naast een fijne werkplek biedt ProfCore je de mogelijkheid op ontwikkeling middels passende opleidingen.
Indien een werkplek ten einde loopt, ga je samen met jouw Project Manager op zoek naar een werkplek die het beste bij jou past.
Samengevat; voldoende ontwikkel en doorgroeimogelijkheden!
Naast een marktconform salaris bieden we leuke extra’s zoals (minimaal) 25 verlofdagen op basis van 40 uur, een
collectiviteitskorting op verzekeringen én hebben we een actieve personeelsvereniging.

Wil jij meegroeien met onze organisatie en deel uitmaken van onze ambities?
Met talloze doorgroeimogelijkheden en een jaarcontract op zak, ga jij de uitdaging aan om de
beste versie van jezelf te worden.

INTERESSE?

Solliciteer direct, door jouw cv en motivatie te mailen naar sanne.reijnders@profcore.nl.
We nodigen jou graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op een van onze
vestigingen en denken graag mee in dé volgende stap in jouw carriére.
Heb je nog vragen over bovenstaande vacature? Recruiter Sanne is zowel telefonisch als via
whatsapp te bereiken via 063001846.
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