TomAlgae is een in België (Nevele) gevestigde micro-algenproducent en maakt deel uit van de
Benchmark Holdings Group. De holding (UK) beheert een aantal innovatieve aquacultuurbedrijven.
Ons bedrijf is 's werelds eerste algenproductiefaciliteit bestemd voor de voeding voor garnalen &
schaaldieren.
TomAlgae combineert een unieke micro-algensoort, state-of-the-art faciliteiten en tientallen jaren
van kennis in de tuinbouw en algenproductie om gevriesdroogde algenproducten te bekomen die
niet alleen praktisch in gebruik zijn maar ook een hogere voedingswaarde, kwaliteit en zuiverheid
hebben dan levende algen gekweekt voor dit cruciale stadium van de aquacultuur. Meer informatie
over Tomalgae en Benchmark vindt u op : www.tomalgae.com en www.Benchmarkplc.com

Polyvalente medewerker (Hands-on Operational Assistant)
Functie
• Assistent van de Operational Manager voor alle operationele taken gerelateerd aan het
productieproces van algen
• Dagelijks hygienisch zuiver maken van de productievijvers (in teamverband)
• Verantwoordelijk voor het in werking stellen van het filter- en centrifugesysteem voor het
oogsttraject (interne opleiding)
• Kalibratie en onderhoud van de verschillende sensoren en machines
• Onderhoud van de infrastructuur
• Eerste hulp bij technisch herstel van machines
• Correcte registratie van het proces
• Periodiek: leveren en ophalen van gevriesdroogd product
Profiel
• Zeer hands-on ingesteld
• Oplossingsgericht denken (Problem-solver)
• Zelfstandig kunnen werken en beslissingen kunnen nemen maar terzelfdertijd ook een sterke
teamspeler
• Flexibel en stressbestendig
• Goede communicatievaardigheden in Nederlands en Engels
• Goede fysieke conditie
• Ordelijk, net en accuraat
• Bereid zijn te werken in een flexibel uurrooster
• Kennis van MS Office is een pluspunt
• in het bezit van een B-rijbewijs. Een C-rijbewijs is een sterk pluspunt
Opleidingsniveau en ervaring
• Diploma Technisch Secundair Onderwijs of Bachelor
• Bij voorkeur reeds een eerste werkervaring achter de rug
• Basiskennis elektricteit (pompinstallaties)
Aanbod
Wij bieden u een job in een stimulerende, jonge en dynamische werkomgeving, met veel afwisseling
in de werkzaamheden.
Een gepaste opleiding vindt plaats binnen de organisatie.
Het is een voltijdse tewerkstelling met mogelijkheid tot vast contract.
Interesse in deze functie ?
Solliciteren kan je door je cv en motivatiebrief te sturen naar j.deleersnijder@tomalgae.com
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