TorrCoal Bio - C arbon Solutions
b r e i d t 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:

Shift leaders m/v (volcontinu dienst)
Van welk heldenberoep droomde jij vroeger? Piloot? Astronaut? Of misschien een baan bij
de brandweer? Of... kwam Shift leader ooit bij je op? Onze Shift leader 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.

We zoeken daarom talentvolle, gemotiveerde klimaathelden die onze Shift leaders 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) bestuur je samen met je teamleden de
C-VERTR reactor. Jij geeft leiding aan dit gedreven team van mede-techneuten.
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 Shift leader? 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!

Jouw verantwoordelijkheden

Ons bedrijf

De shift leader is verantwoordelijk voor de productieprestaties van zijn
bedieningsploeg. In dat kader draag je zorg voor de gewenste output en
het beheersen van de kwaliteit, veiligheid, Arbo en het milieu, conform
de gegeven standaards.

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.

Jouw taken

TorrCoal zit in een fase van investeringen en voorziene opschaling en
groei. Ontwikkelingen als de energietransitie, circulariteit en CO2reductie 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.
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Operationele bedrijfsvoering conform de werkvoorschriften. Je
stuurt en bewaakt de aan jou toevertrouwde proces(sen).
Je geeft leiding aan jouw teamleden van jouw bedieningsploeg.
Bij afwijkingen en/of problemen in het proces voer je een
probleemanalyse uit en stuurt de processen bij of schakelt de plant
manager in.
Het (laten) uitvoeren van de noodzakelijke proces-, grondstof- en
productcontroles, zodat de productieprocessen beheerst verlopen
(volgens afgesproken lijninstellingen, procedures en instructies).
Je voert de registratie en rapportage aan de plant manager
uit, inzake de gerealiseerde output, kwaliteit, geconstateerde
afwijkingen/incidenten en niet gewenste situaties t.a.v. veiligheid,
Arbo en milieu.
Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden van het bedrijfsdagboek
waarin bovenvermelde zaken vastgelegd worden.
Je draagt op een omvattende wijze je werkzaamheden over aan je
collega shift leader van de opvolgende ploeg.
Je bent verantwoordelijk voor het melden van eventuele wenselijke
aanpassingen in de bedrijfshandboeken en manuals.
Je doet voorstellen aan de plant manager ter optimalisatie van het
productieproces en productie-omstandigheden.
Je kan eerste hulp verrichten bij lichamelijk letsel en het
bedrijfsnoodplan in gang zetten (BHV-medewerker).
Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van en assisteren
bij voorkomende (preventieve) onderhoudswerkzaamheden en het
uitvoeren van proeven in overleg met de plant manager.
Je evalueert de onderhoudsstatus met de Maintenance Engineer.
Je houdt contact met firma’s en bouwt een netwerk op.
Je stelt veiligheidsverbeteringen voor en voert deze uit/laat deze uitvoeren

Ons aanbod
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Werken bij een onderneming met een innovatieve technologie op
het gebied van energietransitie/terugdringen van CO2-uitstoot.
Een rol met een hoge mate van zelfstandigheid, voor iemand die op
zoek is naar impact en zingeving.
Een fulltime functie in een volcontinu rooster.
Arbeidsvoorwaarden die optimaal passen bij de rol en je relevante
kennis en ervaring.
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Technische opleiding:
•
NL: Technische opleiding op het gebied van procestechniek
(MBO niveau) met meerjarige ervaring met geautomatiseerde
productieprocessen.
•
BE: op A2-niveau (TSO) met meerjarige ervaring met
geautomatiseerde productieprocessen.
Bij voorkeur VCA VOL gecertificeerd.
Je bent thuis in meet- en regeltechnieken.
Flexibel, zelfstandig en resultaatgericht kunnen werken en daarbij
verantwoordelijkheid kunnen dragen.
Flexibiliteit is van groot belang, daar het hier nog geen
uitgekristalliseerde productietechnologie betreft.
In staat zijn om mensen aan te sturen, waarbij het kunnen
samenwerken een belangrijk aspect is.
Beschikken over een goed analytisch vermogen en eenduidig en to the
point kunnen rapporteren aan de opkomende ploeg en de plant manager.
Bij voorkeur in bezit zijn van een rijbewijs voor een heftruck en vrachtauto.
Ervaring met MS Office.

www.torrcoal.com

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

