Bedrijf
BiogasTec NV is een bedrijf actief in de sector van de hernieuwbare energie. Wij verzorgen al jaren
de bouw en exploitatie van verschillende biogasinstallaties. In deze installaties wordt biomassa – in
hoofdzaak organisch biologisch afval – vergist tot biogas volgens een gepatenteerd procedé. Het
gevormde biogas wordt daarna aangewend in een gasmotor met warmtekrachtkoppeling om
elektriciteit en warmte te produceren.
Leiestroom (Menen) is tot nu toe de grootste van die biogasinstallaties en kan bij vollast meer dan
10.000 gezinnen voorzien van groene energie uit organisch afval. Finaal blijft er van de ingaande
biomassa enkel water en een bodemverbeterend middel over. Voor de dagelijkse exploitatie on site
van Leiestroom zijn wij op zoek naar een:

Operator / medewerker exploitatie op zelfstandige basis (m/v)

Jobomschrijving
•

•
•

•

Jouw belangrijkste taak is de dagelijkse werking van de installatie beheren samen met de
andere operatoren: controle van de werking van de installatie, opvolgen van alarmen,
bijsturen van processen, site proper houden en vaste afvalstromen voeden met de verreiker.
Daarnaast sta je in voor de acceptatie van de afvalstromen, de staalname en de controle van
de vrachtdocumenten.
Je voert bepaalde technische onderhoudstaken zelf uit en helpt de centrale
onderhoudstechniekers bij uitvoering van specifiekere taken. Indien er problemen zijn,
signaleer je deze tijdig aan de verantwoordelijke operator en/of aan de centrale
medewerkers exploitatie van BiogasTec. Je helpt proactief zoeken naar een oplossing.
Bij afwezigheid verzorg je indien nodig de exploitatie vanop afstand via de sturing.

Uw profiel
• Je bent gemotiveerd en hebt interesse in groene energie.
• Je hebt een technische of agrarische achtergrond.
• Je bent zelfstandig en neemt initiatief, maar je overlegt indien nodig met de andere
operatoren en met de centrale exploitatiemedewerkers.
• Je kan goed samenwerken in teamverband.
• Je bent flexibel en bereid tot regelmatig weekendwerk (ongeveer 1 weekend op 3).
• Je hebt een rijbewijs B en beschikt over een eigen wagen.
• Een attest voor of ervaring met het besturen van een verreiker is een pluspunt.
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Aanbod
Bij BiogasTec kom je terecht in een groeiende onderneming met een gemotiveerd team van centrale
exploitatiemedewerkers. Meer info over ons bedrijf en activiteiten vind je op www.biogastec.com.
De aangeboden functie met standplaats Menen betreft een gevarieerde fulltime job op zelfstandige
basis met verantwoordelijkheid waarbij je maandelijks factureert aan marktconforme uurtarieven.
Bij aanvang en volgens noodzaak krijg je doorgedreven opleidingen. De termijn voor indiensttreding
wordt in onderling overleg bepaald.
Interesse? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar vacatures@biogastec.com t.a.v. Isabelle
Cordewiner.

