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 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.

Om onze organisatie te versterken, zijn we momenteel op zoek naar een:

Operator exploitatie (m/v)
(1 op 3 weekends werken)

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






Jouw belangrijkste taak is de dagelijkse werking van diverse biogasinstallaties beheren in samenwerking 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 of wiellader. Daarnaast sta je in voor de acceptatie van
de afvalstromen en staalname.
Je wordt het grootste deel van de tijd (60%) tewerk gesteld op de site te Ardooie en kan ingezet worden voor
gelijkaardige taken op sites te Menen of Moorslede.
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.
1 op 3 weekends werk je volgens een deeltijds uurrooster 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.
Je hebt een technische of agrarische achtergrond.
Je werkt zelfstandig en neemt initiatief.
Je overlegt frequent met de andere operatoren en de centrale exploitatie medewerkers.
Je bent flexibel en bereid tot regelmatig weekendwerk (1 op 3 weekends).
Een attest voor of ervaring met het besturen van een verreiker en wiellader is een pluspunt.

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 betreft een gevarieerde fulltime job met verantwoordelijkheid. Bij aanvang en volgens noodzaak krijg je
doorgedreven opleidingen. Tewerkstelling is mogelijk d.m.v. zelfstandig statuut of in loondienst.

