Vacature | Operator M/V | Nieuwdorp
Heb jij een goed inzicht en kan jij situaties analyseren? Ben jij nauwkeurig in het
volgen van werkinstructies en kan deze overdragen aan collega’s? Dan zoeken wij jou!
CTV is een joint venture van Verbrugge Terminals. Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega
in de rol van operator. Bij CTV komen zeeschepen aan met loodconcentraat. De schepen
laden en lossen de vrachten bij CTV. Het laden en lossen vind plaats aan wal, in en rondom
loodsen, spoorwagons en/of vrachtwagens. Als operator draag jij zorg voor een efficiënt en
effectief productieproces, ook het optimaliseren en stabiliseren van het proces behoord tot
jouw doelen.
In de rol van operator heb jij een actieve rol in het overleg met de operationsleader
voorgaande de werkzaamheden. In dit overleg maak jij een analyse van mogelijke
knelpunten en bedenk jij hoe deze knelpunten te ondervangen uit vorige ervaringen. Met de
operationsleader en de voorman bespreek jij de planning van het dagelijkse productieproces
en op welke manier deze productie te realiseren is. Je maakt hierin ook afspraken over
communicatie bij eventuele productiestoringen.
Als operator verricht je divers administratieve en controlerende werkzaamheden zoals:
- Het bewaken van diverse kengetallen van het productieproces tijdens de
productie via beeldscherm en camerabeelden.
- Het aanpassen van diverse variabelen van het productieproces ten behoeve van
optimalisatie: start, pauzering en einde van het productieproces
- Het verzamelen van data van het productieproces ten behoeve van analyse en
verbetering.
- Het bewaken van de omgevings- en persoonlijke veiligheid (voorkoming
stofvorming e.d.)
- Onderhoudt contact met de voorman tijdens het productieproces en speciaal
tijdens wijzigingen en storingen. Storingen worden via een specifieke
werkinstructie behandeld en verholpen
- Het vaststellen van de aard/ernst van de storing
- Meld incidenten bij de operationsleader en voorman, stopt onveilige situaties of
handelingen direct wanneer dit kan leiden tot (zware) ongevallen.
- Heeft een actieve bijdrage in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.
Jij werkt met een loodconcentraat. Er zijn strenge protocollen omtrent werken met
loodconcentraat, waaronder het goed dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en
maandelijkse bloedprikken. Bloedprikken is van belang voor jouw eigen gezondheid, wij als
bedrijf hechten hier veel waarde aan. Zijn hier vragen over? Stel de vragen direct!

Wie zoeken wij?
- Jij hebt een MBO werk- en denkniveau.
- Jij hebt werkervaring als operator.
- Jij bent nauwkeurig in het opvolgen van werkinstructies die van belang zijn voor
kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu.
- Jij bent een echte teamplayer.
- Jij hebt goede communicatieve vaardigheden.
- Jij hebt een overkoepelend inzicht en kan situaties analyseren.
- Jij denkt mee in het oplossen van problemen.
- Jij spreekt goed Nederlands.
- Jij bent in het bezit van een VCA-certificaat.
- Jij bent in het bezit van een VAPRO-certificaat.
- Heb je ook nog ervaring in een logistieke- en/of havenfunctie, dan heb je een streepje
voor!
Wat hebben wij te bieden?
- Een goede werksfeer, waarbij waardering en persoonlijk contact van groot belang is.
- Een indrukwekkende en interessante werkomgeving.
- Mogelijkheden om jezelf door te ontwikkelen in het logistieke omgeving.
Procedure
Spreekt de functie van operator jou meteen aan? Of heb jij nog vragen? Reageer dan direct!
Graag gaan wij persoonlijk met jou het gesprek aan, om alle mogelijkheden te bespreken. Is
er een wederzijdse klik? Dan kan jij direct starten en zien wij elkaar snel terug op jouw eerste
werkdag!
Contact: Ricardo Lenos via ricardo.lenos@verbrugge.nl of bel 0622119466.
Contracten worden gegeven via Intercrew uitzendbureau. Intercrew is het eigen
uitzendbureau van Verbrugge Terminals.

