OPERATOR WATERZUIVERINGEN

FUNCTIEOMSCHRIJVING
PureBlue is leverancier van decentrale waterbehandelingsinstallaties. Wij bedienen verschillende
sectoren zoals o.a. de industrie, de maritieme sector, de glas- en tuinbouw. De installaties bevinden zich
op verschillende locaties verspreid over Europa. Onze dienstverlening gaat verder dan enkel het leveren
van de installatie. Zo staat PureBlue ook in voor het opereren en onderhouden van de
waterbehandelingsinstallaties.
Voor de dagdagelijkse opvolging van deze installaties is PureBlue op zoek naar een enthousiaste
operator. De waterbehandelingsinstallaties communiceren met het hoofdkantoor via het door PureBlue
ontwikkelde PureControl++ systeem. Dankzij dit systeem kan je vanop kantoor de installaties monitoren
en bewaken. Je maakt rapportages en analyseert trends om proactief in te grijpen. Je geeft
verbeterpunten door aan de ontwikkelingsafdeling om het PureControl++ systeem en de
waterzuiveringen te optimaliseren.
Bij jou komen eveneens de service calls binnen. Je bent het eerste aanspreekpunt van de klant. Dankzij
je procestechnische- en technologische kennis van de waterzuiveringsinstallatie analyseer je het
probleem dat je bij de juiste service medewerker weglegt. Je regelt de inkoop van de noodzakelijke
vervangingsonderdelen en zorgt voor de correcte administratieve afhandeling van elke service call. Bij
complexe problemen schuw je je er niet voor je collega technologen en ingenieurs te raadplegen.

COMPETENTIES
-

Je bent klantgericht;
Je bent een zelfstandige werker, oplossingsgericht en je bent in staat om flexibel te zijn wanneer
dit qua taken wenselijk is;
Je registreert en administreert correct de informatie;
Je hebt een sterke interesse in waterzuivering en procesvoering;
Kwaliteitsgericht.

OPLEIDING EN ERVARING
-

MBO/HBO/Bachelor Procestechniek, Werktuigbouwkunde, Industriële onderhoudstechnieken,
of bent gelijkwaardig door voldoende uitgebreide en relevante ervaring;
Je bent in het bezit van een rijbewijs B;

PUREBLUE
PureBlue is een innovatieve speler op het vlak van decentrale waterbehandelingsinstallaties. Wij zijn
actief in de industrie, de agricultuur, de communale en de maritieme sector. Wij staan in voor zowel de
ontwikkeling, het ontwerp en assemblage, als operations en service van al onze installaties.

WIJ BIEDEN
Wij bieden een afwisselende baan binnen een groeiend, toekomstgericht bedrijf waarbij je eigen
inbreng gewaardeerd wordt. Er wordt gewerkt met de nieuwste technologieën. De werksfeer is prettig
en collegiaal.
In eerste instantie wordt een dienstbetrekking aangeboden voor 7 maanden. Na evaluatie is het de
intentie een vaste aanstelling aan te bieden met goede salariëring en goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
CONTACT
Herken je jezelf in bovenstaande vacature of heb je nog aanvullende vragen? Stuur dan een mail met je
CV en sollicitatiebrief naar sollicitaties@pureblue.nl t.a.v. Mevr. A. Zwertvaegher of naar
info@volleman.nl t.a.v. Mevr. E. Volleman-Biesbroeck.
Deadline is 25 april 2018.

