VACATURE
Operations Manager
Full time - start januari 2021 - Terneuzen, Nederland
Ben jij dit?
• Jij bent gemotiveerd, hebt de energie en het doorzettingsvermogen om voor een startup company te
werken
• Jij bent een teamspeler en kunt goed omgaan met mensen
• Jij wilt een bijdrage leveren aan het verbeteren van het milieu
• Jij houdt van een uitdaging en weet om te gaan met tegenslagen
• Jij maakt deel uit van het managementteam
Model van de PolyStyreneLoop fabriek

De hele waardeketen doet mee

Over PolyStyreneLoop
PolyStyreneLoop (PSLoop) is opgericht door het PolyStyreneLoop Coöperatief UA waarin ruim 70
bedrijven en supporters afkomstig uit 18 EU landen deelnemen. De startup specialiseert in een circulair
terugwinningsproces voor polystyreen (PS) isolatiemateriaal, afkomstig uit de bouw, waaruit het broom
wordt teruggewonnen door buurbedrijf ICL-IP. Het proces in de plant is gebaseerd op een licentie van
het Duitse Fraunhofer-IVV instituut. Voor de eerste keer wordt dit op 3000 ton/jaar niveau als
wereldprimeur toegepast op de locatie in Terneuzen. De productiewerkzaamheden bij PSloop worden
verricht in een ploegendienst. Uitrol en opschaling kunnen volgen na een succesvolle opstart. Het
PolyStyreneLoop initiatief is winnaar van de Blue-Tulip award in de categorie: Climate en de verwachting
is dat er meer in het verschiet ligt.
Zie voor meer info: www.polystyreneloop.eu

Visualisatie van het proces van sloop tot recycling bij PolyStyreneLoop en toepassing in nieuwe producten
Met de financiële ondersteuning van
LIFE 16 ENV/NL/000271

Dagelijkse werkzaamheden
Bij de opstart
• Opstellen van “commissioning” procedures, startup plan en operating manual
• Samen met het huidige engineering team opstellen, installeren en bedrijfsklaar maken en opstarten

van de installatie
• Opstellen en implementeren van werkprocedures en werkinstructies voor productie, logistiek en

wettelijke registraties en documentatie
• Ondersteuning geven aan medewerkers m.b.t. scholing/ opleiding
• Verantwoordelijk voor de rekrutering van productie en logistieke medewerkers (8 mensen)

Na de opstart
Leidinggeven aan een team van operationele medewerkers en verantwoordelijk voor alle voorkomende
werkzaamheden, zodanig dat de planning wordt gerealiseerd en de normen ten aanzien van veiligheid,
kwaliteit, kwantiteit, milieu en de vastgelegde leveringsverplichtingen worden nagekomen.
Dit houdt onder meer in:
• Eindverantwoordelijk voor de VGW&M op de productielocatie
• Toezien op en corrigerend optreden inzake veiligheids-, bedrijfs- en milieuvoorschriften
• Initiatief tonen/ondersteunen om het proces verder te verbeteren in het ruimste zin van het woord
(capaciteit, versimpelen, verlagen operationele kosten)
• Informeren van medewerkers met betrekking tot de aanpak en samenwerking en delegeren van taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden
• Creëren van een goed werkklimaat, optimale facilitering en ontplooiing van operators, regelen van
opleidingen, trainingen en jaarlijkse beoordelingen
• Analyseren en waar mogelijk verhelpen van afwijkingen en storingen in het productieproces
• Periodiek inspecteren van de werkomgeving, installaties, materieel en materialen
• Aanspreekbaar voor verhelpen van storingen aan de installatie
• Budgetverantwoordelijk

Functie eisen
•
•
•
•
•

HBO/Universiteit CT of WTB-opleiding en 3-5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
Technische goed onderlegd
Beheersing van de Engelse taal
Kennis van materialen, materieel en installatie
Kennis van relevante wet- en regelgeving

Salariëring
• PolyStyreneLoop biedt een passend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse in deze functie?
Solliciteren kan t/m 15 november 2020 door middel van het mailen van CV en uitgebreide motivatie
naar: info@polystyreneloop.eu

Volg ons op social media

