Voor de afdeling Operations zijn wij op zoek
naar geschikte kandidaten voor de functie van:

(LEERLING)
OPERATOR
offsites
De functie
Als Operator Offsites begeleid je de overslag van zowel

Onze salariëring is concurrerend en wij hebben een uitgebreid

grondstoffen als eindproducten van en naar binnenlichters,

pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor het werken

zeeschepen en trucks. Je verzorgt verpompingen binnen

in de 5-ploegendienst ontvang je een ploegendiensttoeslag

het tankenpark en van/naar de fabrieken, controleert het

van 30%.

koelwater, de waterzuivering en de fakkelsystemen. Dit alles
doe je in volcontinudienst. Tevens maak je als Operator

Informatie

Offsites deel uit van de bedrijfsbrandweer van de raffinaderij.

Voor algemene informatie kun je contact opnemen met

Operators bij Zeeland Refinery zijn breed inzetbaar. Via een

Annemarie Bos, Human Resources Officer, tel. 0113-

persoonlijk ontwikkelingstraject leer je alle aspecten van de

619206. Voor meer inhoudelijke informatie over de functie

functie volledig beheersen. Operators die goed presteren

bel je met Toby Wessel, Assistant Superintendent Offsites,

kunnen daarbij doorgroeien naar een leidinggevende positie.

tel. 0113-619316.

Wie zoeken wij

Solliciteren

Je hebt bij voorkeur een afgeronde opleiding Vapro

Interesse? Stuur je schriftelijke en bondige motivatiebrief

C of MBO-4 (SWTK, AOT, Wtb, Pt), maar minimaal een

inclusief recent en volledig curriculum vitae aan:

een afgeronde opleiding Vapro-B (of gelijkwaardig);

Zeeland Refinery N.V.

Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken;

T.a.v. Kathleen van Beeck

Je bent een echte teamplayer en hebt een sterke focus

Postbus 210

op veiligheid;

4380 AE VLISSINGEN

Je bent gemotiveerd om deel te nemen aan het interne

of per e-mail: jobs.zr@zrefinery.nl

opleidingstraject;
Je bent resultaatgericht, nieuwsgierig en je beschikt over
een gezonde dosis ambitie;
Je bent in het bezit van een geldig certificaat VCA (vol).
Een functiegerichte medische keuring (inclusief keuring
ademlucht) maakt deel uit van de selectieprocedure.

Ons aanbod
Zeeland Refinery biedt je een afwisselende baan met interessante perspectieven binnen onze (internationale) organisatie.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Teamwork, innovatie en techniek, dat zijn wij

