Wie zijn wij?
BiogasTec NV is een bedrijf actief in de sector van
de hernieuwbare energie. Wij hebben een
jarenlange ervaring in het bouwen en exploiteren
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.
Albertstroom (Grobbendonk) is Europa’s grootste
biogasinstallatie waarin de meest uiteenlopende
soorten afvalstromen verwerkt kunnen worden. Er
wordt groene elektriciteit geproduceerd voor
25.000 gezinnen en alle warmte wordt nuttig
aangewend. Finaal blijft er van de ingaande
biomassa enkel water en een bodem verbeterend
middel over. Voor de dagelijkse exploitatie op de
site in Grobbendonk zijn wij op zoek naar een:

Mechanisch onderhoudsmedewerker / operator (m/v)
(1 op 4 zaterdagen werken)

(1 op 4 zaterdagen werken)
Het takenpakket in een notendop








Jouw belangrijkste taak is de dagelijkse technische controle van de toestellen. Je streeft naar een minimale stilstand.
Je voert bepaalde technische onderhoudstaken zelf uit en helpt de centrale onderhoudstechniekers bij uitvoering van
specifiekere taken.
Je bent verantwoordelijk voor de motoren (WKK’s): je doet het dagelijkse nazicht, klein technisch onderhoud en je
verzorgt de communicatie met firma’s die het onderhoud volgens het onderhoudscontract uitvoeren.
Je volgt bepaalde processen van de installatie op.
Je ondersteunt andere operatoren bij hun taken en springt frequent bij waar nodig.
Indien er problemen zijn, signaleer je deze tijdig aan de operationeel verantwoordelijke en/of aan de centrale
medewerkers exploitatie van BiogasTec. Je helpt proactief zoeken naar een oplossing.
Je werkt 1 op 4 zaterdagen ter ondersteuning van de weekend operator.

Wie zoeken wij?
Interesse?
Stuur uw cv en motivatie t.a.v. Isabelle
Cordewiner naar vacatures@biogastec.com
Voor meer informatie:
www.biogastec.com
09/242 85 50









Je bent gemotiveerd en hebt interesse in groene energie en complexe processen.
Je hebt een diploma bachelor elektromechanica of gelijkwaardig door ervaring.
Je werkt zelfstandig en neemt initiatief.
Je overlegt frequent met de andere operatoren en de centrale exploitatie medewerkers.
Je kan goed samenwerken in teamverband.
Je bent flexibel en bereid tot regelmatig weekendwerk (1 op 4 zaterdagen).
Je bent beschikbaar ter ondersteuning van operatoren buiten de kantooruren.

Wat kunnen wij je bieden?
Bij BiogasTec kom je terecht in een groeiende onderneming. Je kan rekenen op de nodige ondersteuning van gemotiveerde
exploitatie medewerkers. Meer info over ons bedrijf en activiteiten vind je op www.biogastec.com.
De aangeboden functie met standplaats Grobbendonk betreft een gevarieerde fulltime job met verantwoordelijkheid. Bij aanvang
en volgens noodzaak krijg je doorgedreven opleidingen.

