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Hallo

Van ons krijg je energie en warmte…

Trainee Shiftleader
…voor onze locatie Rozenburg

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 de komende jaren doorgroeien tot shiftleader?
Dan zien we jouw cv het liefst meteen!

Jouw werkzaamheden
1
2
3
4
5

Je start als 1e operator – in ploegendienst – om
onze fabriek in alle omvang goed te leren
kennen.
Voortgang bewaken van onderhoud en
reparaties.
Met jouw hbo-diploma op zak ben je nog niet
klaar met leren. Jij zet de komende jaren in op
zelfontwikkeling.
Met jouw team zorg je ervoor dat de fabriek dag
en nacht blijft draaien.
Jezelf ontwikkel je tijdens dit traject. Je coacht
als trainee shiftleader ook je teamleden.

Ben
jij onze
nieuwe
collega?

Loop jij warm voor techniek en
elektra? Ben je resultaatgericht en
van nature een leider? Weet je
prioriteiten te stellen, ben je een
verbinder die er graag voor zorgt
dat de fabriek blijft draaien,
medewerkers optimaal tot hun
recht komen en voldoe je aan
onderstaande eisen?

• Hbo-diploma richting

procestechniek, chemical
engineering,
werktuigbouwkunde of
soortgelijk

• Bereidheid om opleidingen te
volgen

• Een assessment maakt
onderdeel uit van de
wervingsprocedure

Hoe ziet je dag eruit?
Je start de dag met een
ochtendoverleg. Samen met jouw
team neem je de nacht door en zorgt
ervoor dat iedereen weet wat hij of
zij die shift moet doen. Later op de
dag is het tijd voor individueel
gesprek met een van de operators.
Na dit gesprek maak je een ronde
door de fabriek en maak je een
praatje op de werkvloer. Tussen alle
bedrijvigheid door ontwikkel jij
jezelf tot een ervaren shiftleader. Dit
traject duurt enige jaren en je vindt
het juist leuk om te starten als
procesoperator.
Kom jij ons verrassen met jouw
nieuwsgierige persoonlijkheid?

Wat biedt
AVR jou?

Full
time
2-2-1 rooster
33,6 uur per week

Locatie
Rozenburg

Max. €3.212,- per
wanneer je begint als 1e
operator.

Natuurlijk krijg je
35%
ploegentoeslag
8,33%
botlektoelage
3,25%
eindejaarsuitkering
Andere prettige
voorwaarden.

Max. €3.525,- per
maand als het
takenboek is afgerond.
Max. €4.229,- per
maand wanneer je
hoofdoperator bent.
Max. €4.887,- per
maand wanneer je
wachtchef bent.

