2Valorise Ham / 4HamCogen NV is op zoek naar een:

Shift Technician WKK
2Valorise Ham, de toekomstige naam van het huidige 4HamCogen NV, is een onderdeel van de
Belgische, beursgenoteerde groep ‘2VALORISE’ die inzet op de valorisatie en herbestemming van
specifieke rest- en afvalstromen in diverse nuttige toepassingen. Vanuit een circulaire benadering
wenst 2Valorise in te spelen op een continu transformatie van economische activiteiten door te
focussen op de maximale valorisatie van reststromen. Op vandaag heeft 2Valorise twee valorisatie
units in exploitatie in Amel en Ham waar gezamenlijk op jaarbasis ca. 300.000 ton houtachtige
afvalbiomassa door verbranding wordt omgezet in elektriciteit en warmte (WKK-installatie). In het
kader van haar groeistrategie heeft 2Valorise de ambitie haar team te versterken met gedreven
professionals die, met een positieve ingesteldheid en binnen een cultuur van wederzijds respect,
continue verbetering en zelfontplooiing, willen meebouwen aan de toekomst.
Momenteel is 2Valorise voor haar site te Ham op zoek naar een Shift Technician WKK.

Jouw Functie:
Als Shift Technician WKK sta je samen met je collega’s in voor het algemeen onderhoud (interventie,
preventief en periodiek) van de biomassa / WKK installatie. Binnen een breder Technisch Team (Plant
Engineer, Shift Technician, Productie Verantwoordelijke en Operatoren) bestaat jouw functie als Shift
Technician WKK eruit om:
•

•
•
•
•
•

na analyse van foutmeldingen en/of storingen onderhoudsinterventies uit te voeren aan
machines en/of installaties en te zorgen voor technische oplossingen en aanpassingen
(elektrisch en mechanisch)
in overleg met het Technisch Team preventief onderhoud te plannen, uit te voeren en op
te volgen
het team van Operatoren te coachen en bij te staan in zowel troubleshooting als de
dagelijkse eerste-lijn onderhoudswerkzaamheden
externe onderhoudsfirma’s en onderaannemers mee aan te sturen en op te volgen
in overleg met de Plant Engineer / Site Manager dagelijkse productieparameters op te
volgen en te vertalen naar gerichte interventies aan installaties en machines
ondersteuning en medewerking te bieden aan technische projectgroepen met het oog op
verbeteringen aan de werking van de installatie

Binnen de industriële omgeving van de site te Ham heb je als Technische Verantwoordelijke continu
aandacht voor:
•

De veiligheid van je collega’s, de installatie als het productieproces door strikte naleving
van afspraken en procedures

•
•

Een stipte, duidelijke en correcte communicatie naar je collega’s (Shift Technicians,
Operatoren, Productie Verantwoordelijke, Site Manager,…)
Het onderhouden van een nette werkomgeving

Jouw Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je genoot een technische opleiding - Graduaat Elektromechanica, automatisatie of
gelijkwaardig door ervaring
Je kan terugblikken op minimaal 3 werkervaring in een industriële productieomgeving
binnen een gelijkaardige functie
Je bent in staat om elektrische en mechanische schema’s als PID te lezen en te
interpreteren
Je hebt ervaring met/kennis van elektromechanica, meet- en regeltechniek
Je spreekt en schrijft vlot Nederlands, kennis van Engels en/of Frans zijn een plus
Je hebt ervaring met een continu productieproces, ervaring en/of affiniteit met energieof afvalsector zijn een plus
Je bent een enthousiaste teamspeler en technisch onderlegd persoon die openheid,
eerlijkheid en wederzijds respect belangrijk vind
Je bent bereid in ploegen te werken (vroege / late) met een mogelijke wachtdienst
s’nachts en/of het weekend

Ons aanbod:
Wij bieden je:
•
•
•
•

een technisch uitdagende en gevarieerde functie in een groeiende onderneming met
gezonde ambities binnen een maatschappelijk relevante context
een werkomgeving met geautomatiseerde en moderne machines en installaties
een degelijke basisverloning met bijkomende extralegale voordelen
een omgeving om je verder te ontplooien en te ontwikkelen met actieve ondersteuning
op vlak van training en opleiding

Jouw reactie
Interesse? Zie je deze uitdaging zitten? Solliciteer voor deze functie en stuur je CV naar
info@renogen.be

