
To r r Coa l  B i o - C a r B o n  So lu T i o n S 
B r e i dT  h a a r  T e a m  u i T:

Wil jij als klimaatheld bijdragen aan een schonere wereld?

Wij zijn op zoek naar:

ProcesoPerators m/v (volcontinu dienst)

Van welk heldenberoep droomde jij vroeger? Piloot? Astronaut? Of misschien een baan bij 
de brandweer? Of... kwam Procesoperator ooit bij je op? Onze Procesoperators hebben 
namelijk een eervolle taak: de wereld helpen redden door actief met ons mee te werken 
aan oplossingen voor klimaatverbetering.

Wij van TorrCoal zetten ons in voor de niet-fossiele wereld van morgen. We hebben 
daarvoor de best beschikbare pyrolyse (torrefactie) techniek ontwikkeld: C-VERTR. Dit is het 
converteren van reststromen tot biokool, als hernieuwbaar alternatief voor fossiele bruin- of 
steenkool. In Dilsen-Stokkem is door ons jarenlang gewerkt aan het C-VERTR prototype. En 
nu is de tijd rijp om de wereld te bewijzen wat C-VERTR werkelijk kan betekenen.



www.torrcoal.com

Jouw verantwoordeliJkheden
Je voert werkzaamheden uit volgens de geldende voorschriften. 
Daarnaast handel je corrigerend bij veiligheidsonderwerpen, 
Arbo, milieu-aspecten en situaties die de productkwaliteit in 
gevaar brengen.  En je meldt dit vervolgens aan de shift leader. 

Jouw taken
•	 Je verricht alle logistieke werkzaamheden t.a.v. de aanvoer 

van grondstoffen, de afvoer van afvalstoffen en handling 
van het eindproduct, volgens de geldende procedures en 
instructies.

•	 Je voert controlerondes uit, neemt monsters en analyseert 
deze.

•	 Je bent verantwoordelijk voor het signaleren en melden van 
onveilige situaties, Arbo- en milieu-aspecten en situaties die 
de productkwaliteit in gevaar brengen.

•	 Je speelt een rol bij het uitvoeren van en assisteren bij 
voorkomende (preventieve) onderhoudswerkzaamheden.

•	 Je stuurt en bewaakt het proces binnen een dienst bij 
tijdelijke korte afwezigheid van de shift leader.

•	 Je meldt technische problemen en indien nodig los je deze 
op.

Jouw comPetenties
•	 Technische opleiding:

•	 NL:	Technische	opleiding	op	LBO-niveau	met	meerjarige	 
 ervaring met geautomatiseerde productieprocessen  
	 of	 MBO-procesoperator	 met	 enige	 ervaring	 met	 
 geautomatiseerde productieprocessen.
•	 BE:	Technische	opleiding	op	A2-niveau	(TSO)	met	enige	 
 ervaring met geautomatiseerde productieprocessen.

•	 Indien je in het bezit bent van één voornoemde opleidingen 
tot	en	met	2e	graad,	dan	dient	je	in	ieder	geval	over	meerdere	
jaren ervaring te beschikken in de procesindustrie.

•	 Flexibel, zelfstandig en doelgericht kunnen werken. 
Flexibiliteit is van groot belang, daar het hier nog geen 
uitgekristalliseerde productietechnologie betreft.

•	 Bij	 voorkeur	 in	 het	 bezit	 zijn	 van	 een	 rijbewijs	 voor	 een	
heftruck en vrachtauto.

•	 Bekend	met/ervaring	met	MS	office.
•	 Bij	voorkeur	met	doorgroeipotentie	naar	shift	leader.

ons bedriJf
We do torrefaction. TorrCoal gelooft in de mogelijkheden van 
torrefactie: een pyrolyseproces om biokool te maken vanuit 
houtige en andere reststromen. Een proces om biomassa 
hernieuwbaar in te zetten als duurzame brand- en grondstof 
voor de industrie. 

TorrCoal zit in een fase van investeringen en voorziene 
opschaling en groei. Ontwikkelingen als de energietransitie, 
circulariteit en CO2-reductie maken dat de mogelijkheden voor 
de torrefactie technologie en biokool van TorrCoal zeer sterk 
toenemen, bijvoorbeeld als duurzame energiebron voor de 
industrie,	 grondstof	 voor	 de	 groene	 chemie	 en	 vulstof/vezels	
voor composiet materialen. De belangrijkste uitdaging is nu om 
deze veelbelovende technologie verder te ontwikkelen tot een 
succes, met zowel ecologisch als economisch rendement. Ons 
toegewijde team met hands-on mentaliteit en korte lijnen, gaat 
deze uitdaging met veel enthousiasme aan. TorrCoal is onderdeel 
van een zeer kapitaalkrachtige investeringsmaatschappij die zich 
al jaren richt op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen 
om de industrie te verduurzamen.

ons aanbod
•	 Werken bij een onderneming met een innovatieve 

technologie	 op	 het	 gebied	 van	 energietransitie/
terugdringen van CO2-uitstoot.

•	 Een rol met uitdaging, in een enthousiast team, mét 
doorgroeimogelijkheden.

•	 Een fulltime functie in een volcontinu rooster.
•	 Arbeidsvoorwaarden die optimaal passen bij de rol en je 

relevante kennis en ervaring.

interesse?
Stuur een e-mail met CV en een korte toelichting naar: 
jobs@torrcoal.nl

We zoeken daarom talentvolle, gemotiveerde klimaathelden die onze Procesoperators van het eerste uur kunnen versterken. We 
beseffen	 dat	 deze	 verantwoordelijke	 taak	 niet	 voor	 iedereen	 is	 weggelegd.	We	 vragen	 nogal	 wat	 van	 onze	mensen.	 Bovendien	 is	
klimaatverbetering geen van 8 tot 5 baan. In shifts (uiteindelijk in volcontinu 5 ploegendienst) besturen de teamleden de C-VERTR reactor.

Daar mag jij als klimaatheld natuurlijk wel wat waardering voor terugverwachten: naast een uitstekend salaris en de beste secundaire 
arbeidsvoorwaarden	bieden	wij	 leuke	extra’s.	Bovendien	 zul	 je	 vaststellen	dat	de	 verantwoordelijkheid	die	we	 van	 je	 vragen	ook	
vrijheid betekent om veel van je werkzaamheden zelf in te delen. Samen zullen we actief werken aan jouw ontwikkeling en bijscholing 
door middel van jouw persoonlijk ontwikkelplan.

Ben	 jij	 al	 een	 Procesoperator?	Of	wil	 je	 dit	misschien	worden?	Wij	 zijn	 er	 in	 ieder	 geval	 van	overtuigd,	 dat	we	 jou	 een	 leuke	 en	
betekenisvolle baan kunnen bieden, in een inspirerende omgeving. The heat is on!

Nieuwsgierig	geworden?	Neem	dan	contact	met	ons	op!	


