Procesoperator fulltime – Moerdijk
Binnen een hecht team medeverantwoordelijk voor een duurzame verwerking van
zuiveringsslib bij de grootste slibverwerkingsinstallatie van Europa
SNB werkt aan een betere wereld
N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) in Moerdijk vervult een vitale maatschappelijke
taak: het zo optimaal mogelijk verwerken van zuiveringsslib (zuiveringsslib is afval dat
overblijft na het zuiveren van afvalwater). Hiermee beschermen we mens en natuur
maximaal, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Werken bij SNB betekent dat je een
bijdrage levert aan een gezondere en duurzamere samenleving. Dit doen we onder andere
door grondstoffen en energie terug te winnen. Voor de toekomst werken wij aan een
circulaire afvalwater- en slibketen. En dus aan een betere wereld.
Met in totaal circa vijftig medewerkers zijn we een relatief kleine organisatie. Werken bij SNB
betekent samenwerken in een compacte, professionele en kwalitatieve organisatie. Elke
medewerker kan bijdragen aan de resultaten en meedenken over het werk. We kennen
elkaar, de lijnen zijn kort en de sfeer is informeel. Bij SNB hebben we oog voor elkaar en
vinden we persoonlijk contact belangrijk.
De functie van procesoperator bij SNB
Als procesoperator werk je binnen de afdeling Procesvoering. Deze afdeling is primair
verantwoordelijk voor het bedienen van de grootste slibverwerkingsinstallatie in Europa. De
installatie wordt aangestuurd en bewaakt vanuit een centrale controlekamer. De afdeling
Procesvoering werkt volcontinu in een vijfploegendienst volgens het 2-2-2 rooster. Elke ploeg
bestaat uit minimaal een hoofdoperator, een eerste operator en drie operators.
Je bent als procesoperator samen met jouw ploeg verantwoordelijk voor het veilig,
betrouwbaar en efficiënt bedienen van de slibverwerkingsinstallaties. Dit betekent dat je
onder andere het verwerkingsproces bewaakt en bijstuurt, zowel in de controlekamer als in
de installatie. Dit doe je onder andere door controlerondes te lopen, kleine storingen op te
lossen, milieuprestaties te bewaken, toezicht te houden op veilig werken, procestechnische
problemen te analyseren en op te lossen, en actief mee te denken aan verbeteringen van
het proces.
Dit zoeken we
• Je hebt een opleiding op MBO niveau 3 of 4 (Vapro-B, MTS-PT of AOT);
• Ervaring als procesoperator is een pre, maar niet strikt noodzakelijk;
• Je werkt graag samen met anderen en deelt kennis en informatie;
• Je kan gestructureerd werken en zo nodig bijsturen;
• Je vindt het leuk om het proces continu te verbeteren en blijft altijd scherp, ook als alles
soepel en rustig verloopt.
De volgende stap
We werken voortdurend aan innovatie om onze verantwoordelijke maatschappelijke taak zo
duurzaam mogelijk uit te kunnen voeren. Daarbij vinden we transparantie, vrijheid en ruimte
om zelfstandig te werken en een goede balans tussen werk en privé belangrijk. Volop ruimte
voor professionele en persoonlijke ontwikkeling is voor ons vanzelfsprekend. We hebben
goede arbeidsvoorwaarden. Spreekt jou dit aan, zet dan de volgende stap.

Heb je interesse in deze mooie functie binnen ons bedrijf, dan heb je een aantal opties:
• bel voor meer informatie met Karin Tak van Human Capital op 06-57944287.
• stuur een e-mail met vragen of een contactverzoek naar Karin Tak:
karintakroosendaal@gmail.com.
• je interesse voor deze functie kenbaar maken en je CV met motivatie mailen naar
karintakroosendaal@gmail.com.

