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Hallo

Van ons krijg je energie en warmte…

Procesoperator

…voor onze locatie Duiven

AVR is gespecialiseerd in de verwerking
van diverse soorten restafval. Wij
zetten dit afval om in energie en
grondstoffen voor huishoudens en
bedrijven. Het is onze ambitie om een
schone wereld te creëren waarin niets
onbenut blijft.
Wil jij werken met het meest complexe energiesysteem van
Nederland?

Jouw werkzaamheden
1

Full
time

Controleren, bedienen en bijsturen van de
productieprocessen vanuit de controlekamer

Hoe ziet je dag eruit?
Vandaag is het jouw beurt om te starten in

2

Lopen van controle- en veiligheidsrondes en
afwijkingen signaleren en rapporteren

het veld. In deze functie loop je 50% buiten
en 50% in de controlekamer. Er zijn diverse
installaties die ter plekke moeten worden
bediend. Je loopt ze allemaal langs en
luistert ook goed of je vreemde geluiden,

3

Zorgvuldig besturen van de installaties om aan

zoals losgelopen lagers, hoort. De tweede

alle milieueisen te voldoen

helft van de shift neem je plaats achter de

2-2-2 rooster
33,6 uur
per week

schermen in de controlekamer. Samen met
je collega’s zorg je ervoor dat tientallen

4
5

Optimaliseren van de processen voor maximale
output

duizenden mensen stroom en stadswarmte
krijgen. Een verantwoordelijke baan dus.
Morgen start je in de controlekamer!

Vanuit jouw ervaring een bijdrage leveren aan

Locatie
Duiven

verbeterteams

Ben
jij onze
nieuwe
collega?

Voldoe jij aan de onderstaande
zaken? Dan ligt jouw mooie
toekomst bij AVR!

• MUST: mbo 4 opleiding

richting AOT, procestechniek

• VCA-VOL, BHV
• Ervaring als procesoperator in
de papier, energie, chemie,
recycling

• Leergierig want we zien graag
dat je opleidingen volgt

Wat biedt
AVR jou?
Een afwisselende
baan bij een fijn
bedrijf met een
relaxte sfeer. Bij ons
mag en kan je jezelf
zijn en je krijgt alle
gelegenheid om
door te leren en te
groeien.

Maximaal €3.212,- per
maand en 8%
vakantiegeld
35% 5-ploegentoeslag
3,25%
eindejaarsuitkering
Goede
reiskostenvergoeding
Goede secundaire
arbeidsvoorwaarden

