
Met de financiële ondersteuning van

VACATURE
Operator

Ben jij dit?
• Je hebt de motivatie, energie, wilskracht en doorzettingsvermogen om voor een startup /scale-up 

company te werken
• Je houdt van een uitdaging en weet om te gaan met tegenslagen
• Je functie is een job, geen baan  
• Je bent een teamspeler 
• Je wilt een bijdrage leveren aan het verbeteren van het milieu 
• Je woont op acceptabele reisafstand van de fabriek 

Full time - Terneuzen, Nederland

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 broom

verbinding HBCD (vlamvertrager) worden afgescheiden , middels een fysisch proces : Solvent Based

Purification en waaruit na deze scheiding het broom wordt teruggewonnen door het buurbedrijf ICL-IP.

Het proces in de plant is gebaseerd op een licentie van het Duitse Fraunhofer instituut. Voor de eerste

keer wordt dit op 3 kT 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.
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Model van de PolyStyreneLoop fabriek De hele waardeketen doet mee

Visualisatie van het proces van sloop tot recycling bij PolyStyreneLoop en toepassing in nieuwe producten 



Volg ons op social media

• Het opvolgen van geconstateerde afwijkingen
• Rapporteren de productievoortgang en andere bijzonderheden aan de Productie

Manager
• Analyseren van afwijkingen en storingen in het productieproces
• Dagelijks instellen en bedienen van de installatie en/of materieel
• Opstellen van een werkplanning
• Zelfstandig verrichten van schoonmaak-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden
• Periodiek inspecteren van de werkomgeving, installatie, materieel en materialen
• Verantwoordelijk voor alle periodieke keuringen van machines en hijsmiddelen
• Melden en verhelpen van storingen aan de installatie c.q. gereedschappen
• Medewerkers dagelijks instrueren op orde en netheid en klant- en servicegericht

handelen
• Opstellen en implementeren van werkprocedures
• Opstarten van de installatie
• Opstellen commissioning procedure, start-up plan en operating manual
• Ondersteuning aan medewerkers m.b.t. scholing / opleiding

Functievereisten 

De dagelijkse werkzaamheden van de Operator

• MBO-/HBO opleiding of vergelijkbare praktijkervaring met minimaal VAPRO-C of 
VAPRO-B met de nodige ervaring

• 3-5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie en/of meerdere jaren ervaring als 
Procesoperator 

• Technische goed onderlegd zijn en goed in troubleshooting
• Operationele kennis met extruders
• Kennis van materialen, materieel en installatie 
• Kennis van relevante wet- en regelgeving  

Solliciteren kan door middel van het mailen van CV en uitgebreide motivatie naar:  

info@polystyreneloop.eu

Interesse in deze functie? 

mailto:info@polystyreneloop.eu
http://www.polystyreneloop.eu/
https://www.linkedin.com/company/polystyreneloop/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/polystyreneloop/
https://www.youtube.com/channel/UCjkbAVeLN9Hj26nWas67Uew?view_as=subscriber

