Procesoperator
CuRe Technology BV

Help ons de baanbrekende CuRe Technology verder te ontwikkelen.

De functie
CuRe Technology is op zoek naar een Procesoperator die van aanpakken weet. Je komt te werken in een dynamische, research-georiënteerde omgeving, waar je met een klein team verantwoordelijk bent voor de gehele proeffabriek. Een allround operator binnen Cure Technology is
verantwoordelijk voor het aansturen en bedienen van machines en installaties in de proeffabriek
in de ruimste zin van het woord. Er gaat gewerkt worden volgens een drie-ploegenrooster en
door jouw bijdrage en die van je collega’s worden de gestelde research doelstellingen gerealiseerd. Als Procesoperator voer je experimenten uit en weet je veranderingen en storingen in het
proces snel te signaleren en te analyseren. ook zorg je dat de veiligheid en de continuïteit van
het proces gewaarborgd blijft. Ben je op zoek naar een uitdagende technische functie binnen
een ambitieus team met een open werksfeer, dan is deze afwisselende baan echt iets voor jou!
Taken
•
Het uitvoeren van experimenten;
•
Het bewaken van het proces;
•
Het interpreteren van analyseresultaten en eventuele correcties uitvoeren;
•
Het starten en stoppen van apparatuur t.b.v. onderhoud en stops;
•
Het lopen van controlerondes in de fabriek;
•
Het signaleren, analyseren en verhelpen van storingen;
•
Het nemen van diverse soorten productmonsters en deze visueel beoordelen;
•
Het uitvoeren van technische werkzaamheden;
•
Het schoonmaken van productie-installaties.
Profiel
Jij bent net als wij een echte teamspeler met een voorkeur voor research en ontwikkeling. Je hebt
ervaring met geautomatiseerde procesinstallaties. Je vindt het mooi om in een 3 ploegendienst
bij te dragen aan de groei van CuRe Technology. Je hebt een diploma Operator B of Vapro B en bij
voorkeur ervaring als operator.
Arbeidsvoorwaarden
•
Marktconform salaris;
•
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
•
Collegiale werksfeer.
Wij bieden een afwisselende, zelfstandige en verantwoordelijke baan in een innovatieve en groeiende organisatie. Ook is er ruimte voor eigen ideeën, initiatieven en de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen. Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Hannelies Walda.
Wil jij bijdragen aan een oplossing voor het plastic probleem en aan de verdere groei
van CuRe? Solliciteer dan direct op deze functie! Stuur je sollicitatie naar:
careers@curetechnology.com
Over CuRe
CuRe heeft de ambitie om alle gebruikte polyesters te recyclen.
Dit doen we door de kleur en additieven eruit te halen en hiervan
nieuwe polyesters te maken met dezelfde eigenschappen als op
olie gebaseerde polyesters.
Join our polyester rejuvenation revolution!
www.curetechnology.com

